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 مقدمة عامة

 

 

 أ

التي شهـد العالم منذ أواخر القرن العشرين تطورا كبيرا في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

وغزت كل مجاالت النشاط اإلنساني، حيث أنها لعبت  فجرت ثورة هائلة في نظم االتصال واملعلومات

كبيرا وهاما في املؤسسة االقتصادية وانعكست استخداماتها في عالم األعمال لذلك بادرت دورا 

ألجل مواكبة التطورات  و االتصال  املؤسسات إلى زيادة إنفاق مبالغ طائلة على تكنولوجيا املعلومات

ل أساليب وطرق جديدة في ممارسة األعماالحاصلة وتحسين وتطوير قدراتها، باإلضافة إلى وضع 

االستفادة من املعارف واملعلومات املتاحة وإدارتها لصالح مشاريع والترويج للسلع والخدمات، و 

فالعالم يشهد اآلن تقدما هائال في مجال التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا املعلومات  املؤسسة،

علق واالتصاالت خاصة والتي لها تأثيرات كبيرة على محيط املؤسسات االقتصادية خاصة فيما يت

باستخدام شبكة االنترنت والشبكات األخرى في مجال تسيير إستراتيجية املؤسسات وخدمة أهدافها، 

فالتطور التكنولوجي سيفرض على املؤسسات االقتصادية تبني توجهات إستراتيجية مستحدثة تسمح 

اتية، فاستخدام باالنفتاح وستعاب املتغيرات العاملية، وتبني أساليب متطورة تتالءم والثورة املعلوم

تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في املؤسسات قد صاحبها تغيير واضح في طرق ممارسة األعمال وفي 

أساليب تخطيط ومراقبة اإلنتاج، حيث دخلت العديد من املؤسسات في مجال التجارة اإللكترونية 

رارية واالتصاف بميزة واالستموأصبحت املعلومات سالًحا إستراتيجًيا يساعد املؤسسات على البقاء 

  تنافسية قوية

 تجاهـا تهـم و لقد شـغلت املؤسسـة االقتصـادية حيـزا معتفـرا فـي كتابـات وأعمـال االقتصـاديين بمختلـ  ا و

يـــة املؤسســـة االقتصـــادية و االجتماعيـــة فوجودهـــا داخـــل املجتمـــع يجعلهـــا تـــؤثر وتتـــأثر بـــ   ذلـــك نظـــرا ألهم

      .وهذا ما يجعلنا في هذا البحث نتطرق إلى تكنولوجيا املعلومات و أثرها على املؤسسة االقتصادية 

 و انطالقا مما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية :

 

 تاا  عى  املسسةة االتصاايةة  ما هو أثر تكنولوجيا املعلومات و اال

 

فإن مشكلة  تكنولوجيا املعلومات واالتصال هو أساس الدراسة  املؤسسة االقتصادية و أن وباعتبار 

،  املؤسسة االقتصادية بصفة عامة و مؤسسة سونلغاز محل الدراسة  الدراسة تتركز في التعرف على

وباعتبار أن تساؤالت الدراسة تتضمن التوج  إلى لب املشكلة وذلك عن طريق وضع ما تسعى إلي  

 الدراسة بصيغ استفهامية واضحة، 

 

 ولإلجابة على هذه اإلشكـالية بشكل مفصل كان البد من طرح مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ ما املقصود  بتكنولوجيا املعلومات و االتصال 

  ؟ ماهية املؤسسة االقتصادية 

  ؟ ما هو أثر استخدامات تكنولوجيا املعلومات و االتصال  على املؤسسة محل الدراسة 
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 ب

 فرضيات الدراسة

واإلجابة  وضعية تكنولوجيا املعلومات و االتصال و دواعي تبني املؤسسات لها وبغية الوقوف على 

 لية :على اإلشكالية املطروحة، استوجب اختيار واقتراح بعض الفرضيات التا

 . تكنولوجيا املعلومات و االتصال تأثر في مختل  جوانب املؤسسة االقتصادية 

 املعلومات و  تعتمد على تكنولوجيا   االقتصادية شركة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط ؤسسةامل

 .االتصال  في جميع أعمالها 

 أهداف الدراسة 

، وعلي  تكنولوجيا املعلومات و االتصال و املؤسسة االقتصادية تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم  

 يمكن حصر األهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها في النقاط التالية:

  كوناتها تكنولوجيا املعلومات و االتصال و ممعرفة 

  استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال  في املؤسسة .الكش  عن كيفية 

  استخدامات تكنولوجيا املعلومات و االتصال في املؤسسة محل الدراسة .التعرف على 

  التعرف على كيفية تأثير TIC . في املؤسسة االقتصادية و مؤسسة محل الدراسة 

 الفرعية و الفرضيات املقدمة إلثبات صحتها  أو نفيها .وأيضا اإلجابة عن التساؤالت 

 

 أهمية الدراسة

رف على واقع  تفرز أهمية البحث من خالل  حداثة املوضوع و مختل  عناصره ، حيث من املهم التع

املؤسسات االقتصادية و مستواهم في تبني تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومدى وعي مسيريها  في 

  الفعلية بهدف تحقيق أهدافها .استخداماتها 

 

 يوافع اخصيار املوضوع

 نظًرا ألهمية هذا املوضوع فقد كانت لنا دوافع عديدة ومتنوعة في اختياره، وأبرز هذه الدوافع 

  تماش ي املوضوع مع التخصص 

  حداثة املوضوع وأهميت  بالنسبة لتطور املؤسسات الذي إلى يومنا هذا يدور الجدل حول

 ها  كيفية تأثير 
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 ج

 الدراسات الةابقة

، حيث كانت هناك عدة دراسات صفة عامة بموضوع تكنولوجيا املعلومات و االتصال تم تناول  إن 

تناولت تكنولوجيا املعلومات واالتصال و لكن تم تناول  من جوانب أخرى ومن بعض هذه الدراسات 

 السابقة التي تناولت موضوع تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

 

أثر تكنولوجيا املعلومات واالتاا  في اتخاذ القرارات اإلستراتجية يراسة حالة مطاحن الزيبان .1

متطلبات لنيل شهادة ماستر تخصص التسيير اإلستراتيجي للمنظمات بسكرة ، فادن غالية ،  "القنطرة"

  2014/2015، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

والتي أبرز فيها أهم العناصر التي يمكن أن تعطي نظرة واضحة عن القرارات اإلستراتجية و عن 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال حيث وجدت أنها تعمل على تطويرها لتحسين فعاليتها وفق متطلبات 

 صانعي القرارات و الحد من الفساد اإلداري 

ألياء املالي في املسسةة االتصاايةة يراسة حالة سونلغاز أثر تكنولوجيا املعلومات و االتاا  عى  ا.2

،صبيحة بو عمرة ، متطلبات لنيل شهادة ماستر أكاديمي ، تخصص تقنيات في املالية الكمية ، ، جامعة 

 2014/2015قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

إثبات صحة حيث تناول في هذا البحث تأثيرات اإلحصائية و كانت خالصة البحث ونتائج الدراسة أن 

الفرضية املصاغة هو أن وجود تأثير ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال على تغطية 

القيم الثابتة في املؤسسة  وإثبات الفرضية الثانية أن   يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتكنولوجيا 

  .املعلومات و االتصال  على معدل تغيير رقم األعمال  في املؤسسة 

 صعوبات إنجاز الدراسة

أهم الصعوبات التي تناولناها في البحث هي نقص املعلومات املوجودة بشركة توزيع الكهرباء و الغاز 

للوسط   لدراسة الفرضيات املطروحة و ضيق الوقت مما أدى إلى التأخر في الدراسة امليدانية و صغر 

 املعلومات و االتصال لدراسة تأثيرها عليها .الوكالة لم نستطع قياس حجم استخدامات تكنولوجيا 

 

 املنهج املصبع في الدراسة

يغلب على هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى توضيح أهم النتائج التي أفرزتها 

مع دراسة املعطيات املرتبطة بها، وهذه تعتفر خطوة  دراسة تكنولوجيا املعلومات و االتصال و آثارها 

الدراسات الو صفية ال تقتصر على جمع املعلومات  و هذه التكنولوجيا و عالقتها باملؤسسة فهم نحو 

وإنما تعتمد على تصني  البيانات وتحليلها واستخالص النتائج منها بحيث يمكن إصدار تعميمات 

األدبيات كما ثم االعتماد كذلك في هذه الدراسة على املنهج االستقرائي من خالل مراجعات  بشأنها

بهدف جمع الحقائق عن ظاهرة معينة ومحاولة تفسيرها بغرض وإبداء االقتراحات   العربية 

 والتوصيات.
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 د

 

 الخطة املصبعة في الدراسة 

فصل  و  يننظري ثالث فصول  ، فصلين إلى  عن معالجتنا لهذا املوضوع قمنا بتقسيم الدراسة   

والجانب التطبيقي إلى يحتوي ثالث مباحث , إلى فصلين كل فصلتطبيقي، الجانب النظري مقسم 

 ثالث مباحث 

   لتكنولوجيا املعلومات و االتصال . اإلطار أملفاهيميالفصل األول: تم التطرق في هذا الفصل إلى ،

فاهيم أساسية حول كل من املعلومات و حيث تم تقسيم  إلى ثالثة مباحث، املبحث األول يتناول م

حول كل تكنولوجيا املعلومات و  تناولنا في  أساسيات، و املبحث الثاني لدراسة االتصاالت 

 تكنولوجيا املعلومات  واالتصال، أما املبحث الثالث فيتناول نولوجيا االتصاالت تك

 عالقة تكنولوجيا املعلومات و االتصال باملؤسسة  الفصل الثاني: فيما يخص الفصل الثاني فيشمل

ماهية اء على ذلك تم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث، يتناول املبحث األول ، وبن االقتصادية 

، ويتناول املبحث محيط املؤسسة االقتصادية .، أما املبحث الثاني فيتطرق املؤسسة االقتصادية

 عالقة تكنولوجيا املعلومات و االتصال باملؤسسة االقتصادية . الثالث 

 

  لدراسة أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسة الفصل الثالث: كرس الفصل الثالث

حالة وكالة توزيع ، يتطرق املبحث األول إلى دراسة إلى مبحثين ، وقد تم تقسيم  محل الدراسة 

تصميم الدراسة امليدانية و التي نبين فيها أثر فيها أثر ، ويتناول املبحث الثاني الكهرباء و الغاز للوسط 

 تكنولوجيا املعلومات و االتصال على املؤسسة االقتصادية محل الدراسة 

تكنولوجيا املعلومات وفي األخيـر قمنا بتقديم بعض النتائج التي توصلنا إليها من خالل دراستنا ملوضوع 

، وقد ساعدتنا هذه النتائج على إبداء بعض التوصيات، ة و االتصال و أثرها على املؤسسة االقتصادي

ونرجو أن نكون قد وفقنا في معالجة هذا املوضوع الحديث، فإن أصبنا فمن هللا وإن أخطئنا فمن 

 أنفسنا ومن الشيطان.  
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تكنولوجيـا املفاهيمي ل اإلطار                                                                              الفصل األّول         

 املعلومات واالتصاالت
 

 
1 

 تمهيد

لم يسبق أن شهد العالم تسارعا في التطور التكنولوجي كالذي يحدث حاليا . وقد أدى التسارع  

مدخالت في االبتكارات التكنولوجية وفي اختراقها لجميع أوجه الحياة العصرية إلى زيادة كبيرة في أهمية 

السلع والخدمات املتركزة على املعرفة التكنولوجية ، فجعل من هذه املدخالت عوامل محورية في 

تمض ي قدما في  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فتحديد القدرات التنافسية للدول والشركات

ادية، وأكثر من اختصار املسافات واألوقات، مما أدى إلى إحداث تغيير جذري في طبيعة البيئة االقتص

قدرة على االبتكار، وتزيد من كفاءة عملياتها التشغيلية الذلك فتكنولوجيا املعلومات تحسن 

وبإمكان املؤسسات اعتماد أنظمة لتكنولوجيا املعلومات تعتمد  ،واستراتيجياتها اإلدارية والتسويقية

ائع واستطالع أوضاع السوق، عليها في التصميم وفي دورات التصنيع، وللتسويق والتوزيع وجرد البض

وإلقامة شبكات اتصال مع املؤسسات التي تتعامل معها، وإقامة مواقع لها على شبكة االنترنيت 

 للتعامل التجاري .

ونظرا لألهمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت سنتطرق إلى اإلطار أملفاهيمي الخاص بها من 

ساسية حول املعلومات واالتصال بصفة خاةة و تكنولوجيا خالل التركيز على املفاهيم واملرتكزات األ 

املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بصفة عامة، باإلضافة إلى استخدامات تكنولوجيا املعلومات و 

 .االتصاالت وتأثيراتها املختلفة وأهم االنعكاسات املرتبطة بها

 

 

واالتصالحول املعلومات  اتأساسياملبحث األول :   

إن االتصال واملعلومات مصطلحان مختلفان، وهما متضادان تماما، إال أنهما يعتمدان على 

كما أن املعلومات في نفس ، املعلومات تكون منطقابعضهما البعض، وحيث يكون االتصال إدراكا، فإن 

 –ت الوقت تستلزم اتصاال، وعادة ما ترسل املعلومات برموز خاةة بها، ولكي تستقبل هذه املعلوما

يجب أن يكون الرمز معروفا ومفهوما لدى املتلقي، وهذا يتطلب اتفاقا  –وبغض النظر عن استخدامها 

فيجب أن يكون املتلقي يعرف ماهية هذه الرموز، حتى يتمكن من ، مسبقا، أي بعض االتصال

املسبق  الحصول على أية معلومات من هذه البيانات، وبمعنى آخر فإنه تتوقف الفعالية على اإلنشاء

  لالتصال.

حول املعلومات أساسياتاملطلب األول :   
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اهيم ـــمفة دـــع نيـــبوا ـــبينه يدفع إلى ضرورة التفرقة ملعلوماتإن الحديث عن مصطلح 

ملنطقية ا العالقة كن ترتيب مي يتلوا و املعرفة، ئق والبيانات )املعطيات(، كالحقاأخرى ت طلحاـــمصو

 :الي لتالنحو ابينهما على 

 ( أساسيات املعلومات1الشكل رقم )

  لحقائقا                                                                             

                                                                                   

 (  تلمعطياا)تلبياناا                                                                  

                                                                                      

لمعرفةا                                                                                                                                              

           

ةدفة عن طريق املالحظة بقدر ما  تبينتالحقائق هي مجموعة من األشياء وبمنظور عام،         

أما البيانات )املعطيات ( هي مجموعة عناةر خام لم تعالج ولم تترجم ، اإلنسانية ةتسمح به القدر 

 وعيس قد تكون نياقجة مالحظة أو يمثل حدث في شكله الخام مصدرها نتتبعد فهي عناةر مجردة 

البيانات كذالك هي ، وهي دوما تتسم باملوضوعيةرة اكمية مثل درجة الحر  األحمر وقد تكون  اللون مثل 

 س،لقياا أجهزةمثل  وليةني تم استقائها من مصادر ألمن املعلومات اأجزء غير منظمة 

أو خارج  من داخلعليها  ... الخ، تم الحصول ر والتسجيالتاألشخاص.... الخ ومن مصادر ثانوية كالتقاري

 املؤسسة .

 ال يتــلا ماــخلا الحقائق و اإلحصاءات  أو زوــلرموا تاــلكلموا ماــقرألا نــع تاــلبياناوقد تعبر 

 رد يف ؤثرــــت الو يــــحقيق ىنــــمع أي اــــهل يســــل أي دــــبع متخدــــتسو أرــــتق ملو بعضــــلا هاــــبعض نيــب ةــعالق

 توليد سساأ نهاأل تللمنظما بالنسبة مهمة فهي لكذا غمر لكنو. يستعملها ،  نــــم كلوــــس أو لــــفع

 .تملعلوماا

ت لماــــملسواة ــــبطارتملت ااــــلبيانوايم ــــلقت وااــــملعلومات واربــــخلان ــــم ةــــموعجم أما املعرفة فهي 

، مــكحل، ايمــلتقياى ــاعد علــتس يتــلابة ــملناساة ــلبيئاوفر ــي تــك  بعض ــلاها ــع بعضــع مــمجت يتــلواة ــلبديهيا
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ت اـإلمكانيا انهاى ـلك علاذـكف تعرو، تملعلوماات واخلربا نيمع بجلرب والتجاامن دة الستفا، واتعلم ــلا

 ط ـــطخلاع ـــضو ،تتيجياارتـــالسام   ـسر، ت اـملعلوماج ـمودل ـليحت يفا ـخص مـشـ بها عـيتمت يتـلرات ادـلقوا

. ر و لتحارة   ادـــتنتاجيه قـــسرة ادـــقــ تحليليةرات دـــق  أي ةـــحوملطرااكل ـــللمشل وـــحلد اـــجيوإ

 1.عفويةوتلقائية رة بصوء ألشيااببعض م لقيارة اقد، الستقاللية اف،اإلشرا

::تعريف املعلوماتتعريف املعلومات :اوال   

تتضمن املعلومات نظاما للمعلومات، أو ما يعرف بنظم املعلومات، وتعني أحد األنظمة الفرعية 

تدفق للمؤسسة، وتتكون من مجموعة من العناةر البشرية واآللية، تعمل بصورة متكاملة لتحقيق 

منظم للمعلومات على املستويات اإلدارية املختلفة، من أجل القيام بالوظائف اإلدارية من تخطيط، 

كما يمكن تعريفها أيضا، بأنها أحد املكونات للتنظيم اإلداري، يختص ، توجيه، تنظيم، ورقابة.....

(، وتوةيل analyze(، وتحليل )process(، ومعالجة )classify(، وتبويب )accumulateبجمع )

(communicate.املعلومات املالئمة التخاذ القرارات إلى أطراف خارجية وداخلية ) 

ويعتبر نظام املعلومات أحد مكونات نظام املعلومات اإلدارية، والذي يختص بكافة البيانات 

املعلومات، فهي قّيمة بالنسبة ملتخذي القرارات، حيث أنها  أما واملعلومات التي تؤثر على نشاط املؤسسة

 تغير من االحتماالت الخاةة بالنتائج املتوقعة، في املوقف الذي يتخذ فيه القرار.

( في االستخدام العام، يشير إلى الحقائق واآلراء واألحداث، informationإن مصطلح معلومات )

.... ، إذ أن أةغر وحدة من املعلومات، يطلق عليها " معلومة "، والعمليات املتبادلة في الحياة العامة.

فاإلنسان يحصل على املعلومات أو املعلومة يوميا من وسائل اإلعالم، من شخص إلى آخر، من بنوك 

والشخص ، 2املعلومات، أو من أي نوع من أنواع املالحظة الحسية الظواهر في البيئة املحيطة

                                                           
1
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علوم التسيير،قسنطينة ،جامعة (ntic)اثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة ، حاـــصب ومبلقيد 

 116،117.ص    2012/2013، 2قسنطينة 
 454.ص 1998 الثانيةالوظائف (مكتبة الشقري طبعة  –املهارات  –إدارة األعمال )املبادئ  –نبيل موس ى  –محمد مصطفى الخشروم 2
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راء يمكن أن يقوم هو نفسه بإنتاج املعلومات، وذلك عندما يتصل مع كمستعمل لهذه الحقائق واآل 

 اآلخرين، في حديث ما، أو بواسطة الرسائل، أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى.

أن تكون املعلومات منظمة منطقيا لتشير إلى شكل من أشكال املعرفة، أو الخبرة، حتى كما ينبغي 

 يقتصر مفهوم املعلومات على شكله االتصالي باللغة ال ، و يمكن عرضها أو دراستها بشكل نظمي

الطبيعية، ولكن يمكن أن تكون املعلومات مادة تسجيل أو تراسل، من خالل أعمال إبداعية وفنية، 

هناك عدة أفكار خاةة باملعلومات عندما ، وتعبيرات الوجه، واإلشارات، ورّدات الفعل العضوية....إلخ

رية، قد تستخدم باإلضافة إلى ما هو موجود، أو تستخدم للتصحيح، أو ترتبط بنظم املعلومات اإلدا

(، بمعنى أنها تقول شيئا جديدا، ال surpriseلتأكيد املعلومات السابقة، أو أنها تحتوي على مفاجأة )

 يعرفه من استقبلها من قبل، أو ال يمكنه التنبؤ بها.

ها، نحو التي املعلومات هي البيانات التي تم إعدادها لتصبح ف إن 
ُ

ي شكل أكثر نفعا للفرد مستقِبل

املعلومات هي "  ، ولها إما قيمة مدركة في االستخدام الحالي، أو املتوقع أو في القرارات التي يتم اتخاذها

 1 ..".عبارة عن بيانات منسقة ومنظمة ومرتبة، والتي تفيد الجهة التي تملكها اإلدارة التخاذ قرار معين

:لمعرفةوا تبالبيانا تلمعلوماا عالقة:ب  

:يللتاالشكل ا يفموضحة ت لبياناواباملعرفة ت ملعلومااعالقة و  

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 420.مرجع سبق ذكره صمحمد مصطفى الخشروم  
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  لمعرفةوا تلمعلوماوا تلبياناا بين لعالقةا رتصو ( 2الشكل رقم)

 

 

ن ، عماردن ،ألا ،دار املسيرةيةدارإلت المعلوماا: نظم  يبناجلدر القاالدين عبد ء اعال، هيم قنديلجي ابرإعامر  :ملصدرا

 31ص 2007

أو فها ـةوق ـليلها عن طريحتوتها مجت عملية ترمت يتلا( ت  ملعطياا)ت لبيانااهي ت فاملعلوماإذن 

ض رـن غـع ربـنفة تعـمصوة ـمنقحت اـى بيانـعلل وـللحص نيـف معـموقف أو رـظل أو جامبما إدها ـيوتز

 1. نيـمع

 ثانيا :خصائص املعلومات:

 أهمها :تتوفر املعلومات على مجموعة من الخصائص 

 ؛إليها الحاجة وقت في و تتوافر زمنًيا املناسبة املعلومات و هي :  املناسب التوقيت 

                                                           
 118ح،مرجع سبق ذكره،صاـــةبوم بلقيد 1
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 ؛الغموض من و خالية واضحة املعلومات تكون  أن يجب  :الوضوح 

 حتى يمكن االعتماد و التسجيل،  التجميع أخطاء من خالية املعلومات تكون  أن و تعني  :الدقة

 ؛املستقبل و مساعدة اإلدارة في تصوير واقع األحوالعليها في تقدير احتماالت 

 ؛: و تعني أن تكون املعلومات مالئمة أو مرنة و مناسبة لطلب املستفيد الصالحية 

  : و تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية الناتجة من نظام القياس الكمي

 ؛املعلومات

  : ؛رغبات أكثر من مستفيد كيف معمالئمة و تت تعني أن تكون املعلوماتاملرونة 

  : و تعني عدم تغير محتوى املعلومات مما يؤثر على املستفيد أو تغير املعلومات حتى عدم التحيز

 ؛تتوافق مع أهداف و رغبات املستفيدين

  : و تعني إمكانية الحصول على املعلومات بسهولة و سرعة أي تكون إمكانية الحصول عليها

  ؛املعلومات سهلة املنال

 : و تعني أن تكون املعلومات شاملة لجميع متطلبات و رغبات املستفيد و أن تكون  الشمول

 ؛بصورة كاملة دون تفضيل زائد و دون إيجاز بفقد معناها

  : و هي خاةية منطقية نسبيا و تتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بين مختلف قابلة للمراجعة

 .1املستفيدين ملراجعة فحص نفس املعلومات

مصادر  املؤسسة وتتحصل عليها من  إليهاالتي قد تحتاج  هناك نوعين من مصادر املعلوماتو 

تتكون من أشخاص مثل املشرفين و رؤساء األقسام و ملصادر الداخلية ، فامصادر خارجيةو داخلية، 

داخل املؤسسة، يتم تجميع املعلومات هنا إما على أساس رسمي طبقا  املديرين بمختلف مستويات

لألحداث التي وقعت بالفعل، أو على األساس الغير رسمي من خالل االتصاالت و املناقشات الغير 

تتم من خالل عالقات املؤسسة املستمرة مع محيطها الخارجي، ، أما املصادر الخارجية ف2الرسمية.

منها الوطنية لها مصادر مختلفة و متعددة العامة منها خاةة و  ،انقطاعالذي تنقل لها املعلومات دون 

 :و الدولية

 ؛شركاء مباشرين من موردين و مقاولين و بنوك 

 ؛مختلف أنواع اإلعالم املكتوبة و املسموعة و املرئية  

 ؛جميع املؤسسات العمومية إدارات و وزارات 
                                                           

 .11، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد المعلوماتمصطفى رحبي،  1

 .297ص 2009، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إدارة تكنولوجيا المعلوماتحممد الصريىف،  2
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 ؛مؤسسات و مكتبات متخصصة في تزويد املعلومات املختلفة 

 ؛الدراسات و البحوث و التقارير العلمية 

 ؛في الجمعيات العامة للمساهمين املشاركة 

 .1ملشاركة في املعارض املحلية و الوطنية و الدولية 

 

 االتصالماهية  :الثانياملطلب 

 .اوال : التطور التاريخي لالتصال

لم يكن االتصال وليد الصدفة،  إنما كان ناتج محاوالت عدة لإلنسان كانت بدايتها االتصال  

اليوم من طرق و أساليب متنوعة فهو جزء من حياة اإلنسان يتغير  البسيط حتى وةل إلى ما هو عليه

 و يتطور مفهومه بتغير و تطور البيئة التي يعيش فيها اإلنسان.

كان االتصال في املرحلة البدائية من التاريخ عبارة عن "نقل األخبار من : التطور التارخي-أ

عليها  االتفاقاستعمل الفرد عالمات وقع شخص إلى آخر" و الكالم هو الوسيلة املالئمة لذلك، ثم 

مسبقا كإشعال النار، الصوت، الدق لإلشعار بالخطر أو الفرح، لكن هذه الوسائل مرتبطة بحاسة 

البصر أو السمع و لم تغير كثيرا من نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا إلى أن جاءت مرحلة 

فيها الكتابة ثم الورق ثم الطباعة. و بعدها  االكتشافات التي أةبح االتصال فيها جماعيا، حيث ظهرت

جاءت مرحلة العصر الحديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة و استعملت وسائل أخرى أكثر سرعة 

لنقل املعلومات كالراديو، التلفاز و الهاتف ثم ظهر الحاسب اآللي لتسجيل املعلومات و حفظها ثم نقلها 

 2.عبر الشبكات

                                                           
مذكرة ماجستري، )غري منشورة(،  كلية العلوم االقتصادية و   المعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة الحالية) حالة المجتمع الصناعي صيدال(،، اثر نظام ميينة فوزية فاضل1

 .77، ص2000/2001علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

2
، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاةدي ات الصغيرة و املتوسطةمقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات فى املؤسس إبراهيم يختي، 

 . 4-3ص ص  2005مرباح ورقلة،  أكتوبر 
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ل عرف تطورا كبيرا و قطع أشواطا عديدة عبر العصور و هذا يرجع لحرص و بهذا  فإن اإلتصا 

اإلنسان من البداية على نقل أفكاره و مشاعره و خبراته و حتى حاجاته لآلخرين، فيرى علماء اإلتصال 

 و اإلجتماع أن اإلتصال مر بمراحل من التطور نلخصها على النحو التالي : 

: التي استخدم فيها اإلنسان األةوات و اإلشارات اليدوية و الجسدية و النار و  مرحلة ما قبل اللغة

 غيرها من الوسائل. و هو ما يعرف باإلتصال الشفوي و اإلتصال الرمزي.

 : و فيها تطورت اإلشارات إلى رموز ةوتية. مرحلة نشوء اللغة

، حيث ال يشترط في الكتابة وجود و وسائله االتصال: فبظهور الكتابة اتسعت دائرة  مرحلة الكتابة

 املرسل و املستقبل معا  كما يحصل في املحادثة املباشرة.

"جونتبرغ" أسهمت في ظهور املواد املطبوعة في شكل كتب و  على يد األملان مرحلة االختراع للطباعة :

 مجالت و صحف و غيرها مما أسهم في نشر العلوم و الثقافة بشكل واسع.

و فيما أخترع الهاتف و اإلذاعة و التلفزيون و األقمار الصناعية و ظهرت  تكنولوجيا االتصاالت :مرحلة 

 .1شبكات اإلتصال واملعلومات

 ب_مفهوم اإلتصال: 

مصطلح اإلتصال في اللغة العربية  كما تشير املعاجم يعني الوةول إلى الش يء أو بلوغه و اإلنتهاء 

 commouبمعنى    communisمشتقة من األةل الالتيني   communicationsإليه. إن كلمة إتصاالت 

 أي يذيع أو يشيع.communicare أي عام و فعلها 

ظهرت تعاريف عديدة ملفهوم اإلتصال ال يمكن حصرها من قبل الباحثين و املختصين في علوم 

املعلومات و اإلتصال عبر الزمن عكست في معظمها أهميته و دوره في الحياة اإلنسانية أو العناةر 

 األساسية لعملية اإلتصال و من بين هذه التعاريف : 

ة تتم غالبا بين طرفين لتحقيق هدف أو أكثر منهما بصورة و يعرفه الطنوبي بأنه "ظاهرة اجتماعي

شخصية أو غير شخصية و في اإلتجاهات متضادة بما يحقق تفاهم متبادل بينهما و يتم ذلك من خالل 

 عملية إتصالية".

اإلتصال هو : "عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار و معلومات معينة إلى 

يعرف كارل هوفالند  ، كما2كتوبة، تنقل من خالل و سيله إتصال إلى الطرف اآلخر"رسالة شفهية أو م

                                                           
شوقي شاذلي، أثر إستخدام التكنولوجيا املعلومات و االتصال على أداء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة،  مذكرة ماجستير،)غير منشورة(، كلية 

.3، ص2008التجارية و علوم التسيير، تخصص تسير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، جامعة قاةدي مرباح، ورقلة، العلوم االقتصادية و  1  
 .27ص2003/2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصالاحمد ماهر، 2
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اإلتصال على أنه العملية التي يتنقل بموجبها الفرد ) املرسل ( منبهات ) رموز لغوية، رسالة( بقصد 

ل على أنه : "نقل وتوةي االتصالوفي قاموس أوكسفورد عرف ، 1تعديل أو تغيير سلوك األفراد اآلخرين

 أو تبادل األفكار واملعلومات بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارات

 ه كذلك ويمكن تعريف 2فن نقل املعلومات واألفكار واملواقف من شخص إلى آخر"فاالتصال هو 

ومن مرسل إلى املستقبل مستهدف،  -منبه –"بأنه العملية التي يتم من خاللها إرسال رسالة معينة 

ومن خالل  هذه التعاريف تبين لنا ، 3باستخدام أكثر من أسلوب و من خالل وسائل اتصالية محددة"

دام مختلف أن اإلتصال هو عبارة عن عملية أو فن نقل وتوةيل وتبادل األفكار بين الطرفين باستخ

 .األساليب مثل الكالم، الكتابة، اإلشارات ..........الخ

 ثانيا:عملية االتصال.

 إلتصال ليس عملية سهلة و بسيطة بل هي معقدة و ةعبة و تتضمن عدد من الخطوات و العناةر ا

 وذلك من خالل ما يلي:

 )معلومات  تبدأ عملية االتصال بوجود شخص )مرسل( يرغب في إبالغ طرف آخر )مستقبل

 ؛معينة من أجل التأثير في سلوكه على نحو ما

 ؛يقوم املرسل بتطوير فكرة ذهنية ) في عقل املرسل (حول موضوع معين يود إبالغه لشخص  

  بعد إتمام املرسل بلورة الفكرة الذهنية، يقوم بتحويل هذه الفكرة إلى رموز أي لغة يستطيع

 ؛املستقبل فهمها

 ؛لرسالة" التي يود املرسل إرسالها إلى املستقبلينتج عن عملية الترميز "ا  

  بعد إتمام الترميز يختار املرسل وسيلة لنقل هذه الرسالة و قد تكون هذه الوسائل إما كتابية أو

 ؛شفوية

 ؛يتسلم املستقبل الرسالة 

 ؛يقوم املستخدم بتحليل الرموز و تفسير الرسالة 

 ؛ل إلى املعنىنتيجة لتفسير و تحليل الرسالة، يتوةل املستقب 

                                                           
 .30ص2001الطبعة األولى، دار وائل، عمان، ، مبادئ االتصال التربوي واإلنسانعمر عبد الرحيم، نصر هللا، 1

 .23ص2009الطبعة السادسة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  املدخل إلى االتصال الجماهيري،عصام سليمان املوس ى،  2

 .253ص2004الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،  -مدخل استراتيجي –، سلوك املستهلك محمد إبراهيم عبيدات3

 



تكنولوجيـا املفاهيمي ل اإلطار                                                                              الفصل األّول         

 املعلومات واالتصاالت
 

 
10 

 ؛بناءا على ما توةل إليه املستقبل من معاني يقوم بقبول الرسالة أو رفضها 

  التغذية الرجعية حيث يقوم املستقبل بالرد على الرسالة وبالتالي يتحول املستقبل إلى مرسل

 ؛حيث يقوم ببلورة رده و تحويله إلى رسالة و اختيار وسيلة لتوةيلها )الرسالة( إلى املرسل

 عوقات و التشويش و الضوضاء و تتمثل في كل ما يمكن أن يتدخل و يعيق عملية االتصال امل

 .1عند كل خطوة من الخطوات السابقة

( : خطوات /عناصر عملية االتصال3الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 .17-16ص ص  2009، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال في عالم اإلقتصاد و إدارة األعمالحريمحسين  1

  

 مرسل

  لديه فكرة  ذهنية

الذهبية  ترميز الفكرة  

يختار المرسل وسيلة 
 اإلتصال 

  لمستقبل الرسالةيتسلم ا

 

 ضوضاء

  تشويش 

 التغذية

ة يالرجع   

 قبول / رفض الرسالة 

يتوصل المستقبل إلى 
المعنى / الفكرة    

يفسر المستقبل 
 الرسالة 

 رسالة
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 املصدر : حسين حريم، مهارات اإلتصال فى عالم اإلقتصاد و إدارة األعمال، دار حامد عمان، 2009 ص 17

 في املؤسسة. االتصال: طبيعة الثالثطلب امل

يمكن تقسيم االتصاالت )تدفق البيانات واملعلومات ( في املنظمة تبعا ألسس مختلفة هي 

  األسس:االتجاه, األسلوب االتصال, القناة و فيما يلي يأتي توضيح لهذه 

 تصنيف االتصاالت بموجبه كما يلي : أساس اتجاه االتصاالت :  -1

يتم نقل البيانات واملعلومات باتجاه واحد فقط أما باإلرسال اإلتصال بإتجاه واحد )بسيط( : -1-1

 البيانات واملعلومات فقط كالجهاز املايكروف الصوتي، أو الستقبالها فقط كالجهاز التلفاز.

علومات باتجاهين ولكن ليس بنفس الوقت أي يتم نقل البيانات واملاإلتصال نصف املزدوج : -1-2

 .1وجود فاةل زمني بين إرسال املعلومات و البيانات و إستقبالها

يتم نقل البيانات واملعلومات بكلى اإلتجاهين في آن واحد أي إرسال اإلتصال كامل اإلزدواجية : -1-3

بالنسبة ألنظمة االتصال الهاتفي أو البيانات واملعلومات واستقبالها يتم في آن واحد كما هو الحال 

 عملية االتصال بين حاسبين.

 تصنيف االتصاالت تبعا لهذا األساس إلى نوعين هما :أساس أسلوب االتصاالت :  -2

يتم نقل البيانات واملعلومات بشكل رموز ثنائية الواحدة تلو األخرى  االتصاالت املتسلسلة :-2-1

يفضل استخدام هذا األسلوب في االتصاالت بعيدة املسافة  بشكل تسلسلي عبر خط نقل واحد، إن

 والتي بتعذر فيها بناء عدد كبير من الكابالت بين طرفي االتصال.

                                                           
 .93ص  2005الطبعة األولى، دار وائل، عمان،، املدخل إلى نظم املعلومات، محمد آل فرج الطائي1
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يتم نقل البيانات واملعلومات على شكل بايت واحد في كل مرة من خالل  االتصاالت املتوازنة :-2-2

سرع من عملية النقل باملقارنة مع االتصال استخدام قناة نقل واحدة كل رمز ثنائي على النحو الذي ي

 املتسلسل.

تصنيف االتصاالت إعتماد على قنوات االتصال إلى نوعين هما: أساس قناة االتصاالت :  -3

.1االتصاالت الرسمية واالتصاالت الغير الرسمية  

وهي االتصاالت التي تحصل من خالل خطوط السلطة الرسمية واملعتمدة   االتصاالت الرسمية : -3-1

 بموجب اللوائح والقرارات املكتوبة، وقد تكون داخلية أو خارجية.

أي تدفق البيانات واملعلومات والناجمة عن التفاعالت بين أقسام  االتصاالت الداخلية : -3-1-1

 :  2يضاف إليها نوع آخر جديد هي كاآلتي ونشاطات املؤسسة ويكون ذلك على ثالثة أنوع، و 

ويكون اإلتجاه هذا اإلتصال من أعلى إلى أسفل، والتي تنطوي على االتصاالت النازلة :  -1 -3-1-1

 .3القواعد واألمور والتعليمات والتوجيه

 ويكون االتجاه هذا االتصال من أسفل إلى األعلى أي من املرؤوسيناالتصاالت الصاعدة :  -3-1-1-2

إلى الرؤساء أو من مستوى إداري أدني إلى مستوى إداري أعلي في الهيكل التنظيمي مثل الشكاوى 

 4......إلخ.

و يقصد بها تلك التي تتم بين موظفي املستوى اإلداري الواحد بهدف االتصاالت األفقية :  -3-1-1-3

 .5التنسيق بين جهودهم

كون ما بين شخصين من مستويين تنظيمي مختلفين وهو ياالتصاالت القطرية )التقاطي( :  -3-1-1-4

و ال تربطهما عالقة رئيس بمرؤوس، يقصد من هذه اإلتصاالت تجاوز مستويات تنظيمية معينة بغرض 

                                                           
 .95-94محمد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 .96مرجع سابق ص  2
 .19ص 2007، الطبعة األولى، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة مهارات االتصالمحمد سالم عازة، 3

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على إدارة املوارد البشريةعبد الرحمان القري، 4

 .21تخصص إدارة أعمال، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، بدون سنة ص منشورة(، ،)غير وعلوم التجارية
 .138ص 2006، دار الوفاء، اإلسكندرية، ، فن االتصال في الخدمة االجتماعيةمحمد سيد فهمي5
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إختصار الوقت والجهد، هذا النوع من اإلتصاالت يجب أن يكون في حاالت محدودة جدا و واضحة ألن 

 .1ما لإلحتكاك و النزاع بين العاملينتكرار تجاوز مستوى تنظيمي معين سيشير حت

و هي عبارة عن تدفق البيانات و املعلومات الناجمة عن التفاعالت بين  االتصاالت الخارجية : -3-1-2

:املؤسسة و بين بيئتها الخارجية و يكون على نوعين 
 
 

البيئة الخارجية إلى و هي عبارة عن تدفق البيانات و املعلومات من االتصاالت الداخلة :  -3-1-2-1

 املؤسسة مثل ذلك التشريعات الحكومية، بيانات عن املنافسون والزبائن ......الخ.

أي تدفق املعلومات من املؤسسة إلى البيئة الخارجية مثال ذلك تقارير االتصاالت الخارجة :  -3-1-2-2

الدوائر الحكومية التي تتطلب مثل  تتبعها املؤسسة إداريا أو إلى الجهات األعلى التي األداء املرسلة إلى

                                                                                                                        .2هذه التقارير

و هي االتصاالت التي تتم بطريقة غير رسمية بين العمال حيث  االتصاالت الغير الرسمية : -3-2

بادلون املعلومات واألفكار و وجهات النظر في املوضوعات التي تخصهم وتخص عملهم و هذا خارج يت

 .3الشبكة الرسمية

إن هذه اإلتصاالت هي جزء من واقع الحياة في املؤسسات و يمكن أن يكون لها نتائج و آثار 

ء إلى ما يدور و يقال و إطالع لإلشاعات و األقاويل و يتطلب األمر من املدرين إستمرار و اليقظة و اإلةغا

العاملين بإستمرار على ما يجري في املؤسسة و اإلةغاء إليهم, كما تعد هذا نوع من االتصاالت أقل 

 .4تكلفة و أكثر سرعة

 االتصاالتتكنولوجيا املبحث الثاني: أساسيات حول تكنولوجيا املعلومات و 

 .لوجيا و تكنال ماهية املطلب االول :

                                                           
 20-19حسين حريم، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .96محمد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 2

، مذكرة،) غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية وعلم التيسر،تخصص تسويق، جامعة خدمات التامين وأثره على الزبون تسويق كريم بيشاري،  3

 .44, ص2005سعد حلب بالبليدة، البليدة،  

 نفسه 4
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 حاـــجن لـــك وراء فـــتقو هـــفي يشـــنع يذـــلا رـــلعصا ةزـــمي تاالـــالتصوا تاـــملعلوما اـــتكنولوجي بحتـــةأ   

قد أةبحت التكنولوجيا تلعب دورا مهما في النهوض  كما   تملنظماوا ادلألفر ققهحي قوـــتف او

 .الكثير من الدول  باقتصاديات

 : مفاهيم حول التكنولوجيا أوال 

 :التكنولوجياتعريف  -1

( تعني التشغيل Technoيرجع أةل التكنولوجيا إلى الكلمة يونانية التي تتكون من مقطعين هما )   

 .1( أي العلم أو املنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعيLogosالصناعي، والثاني )

واملهارات والخبرات الجديدة التي و يمكن تعريفها من جهة التحليل االقتصادي بأنها "مجموعة املعارف 

يمكن تحويلها إلى طرف إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها 

 .2في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية"

يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي والخبرات العلمية  و

املشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات واملكائن فقط بل أنها األسس النظرية لحل 

 .3والعلمية التي ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة التي تتناولها"

 : يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجه منها مايلي : أنواع التكنولوجيا -2

 نجد مايلي : كمعلى أساس درجة التح -2-1

التكنولوجيا األساسية : و هي التكنولوجيا التي تمتلكها أغلب املؤسسات الصناعية واملسلم به  -2-1-1

 وتتميز بدرجة التحكم كبير جدا.

                                                           
 .22ص  2006الطبعة األولى، دار املناهج، عمان، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(،غسان قاسم الالمي، 1

، أطروحة دكتوراء دولة، )غير منشورة(، كلية العلوم تكنولوجيا اإلنترنت و تأهيل املؤسسة لإلندماج في اإلقتصاد العاملينوفيل حديد، 2

 .52-51ص ص  2006/2007اإلقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،

، منشورات املنظمة تكنولوجيا األداء البشري في املنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية املعاصرةرة، دإبراهيم  عبد البارى، 3

 .26ص  2003العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،
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تكنولوجيا التمايز : و هي التي تملكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من املؤسسات الصناعية  -2-1-2

 بها عن بقية منافسيها.وهي التكنولوجيا التي تتميز 

 : هناك على أساس موضوعها  -2-2

تكنولوجيا التسيير : وهي التي تستخدم في تسير تدفقات موارد، ومن أمثلتها البرامج والتطبيقات  -2-2-1

 التسيرية .

تكنولوجيا التصميم : وهي التي تستخدم في نشاطات التصميم في املؤسسة كالتصميم  -2-2-2

 .بمساعدة الحاسوب 

وهي تلك املستخدمة في عماليات الصنع ، وعمليات التركيب :  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -2-2-3

 واملراقبة .

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال : وهي التي تستخدم في معالجة املعلومات واملعطيات ونقلها . -2-2-4

 نجد :  على أساس درجة التعقيد -2-3

عالية : وهي التكنولوجيا شديدة التعقيد، والتي من الصعب على تكنولوجيا ذات درجة  -2-3-1

 املؤسسات الوطنية في الدول النامية تحقيق إستغالله إال بطلب من ةاحب البراءة .

قل تعقيدا من سابقتها، حيث بإمكان املختصين املحلين في الدول أتكنولوجيا العادية : وهي  -2-3-2

  .1ز أيضا بضخامة تكاليف اإلستثمارالنامية إستيعابها غير أنها تتمي

 تكنولوجيا املعلومات : : املطلب الثاني

 _مفهوم تكنولوجيا املعلومات :1

يتضمن مفهوم تكنولوجيا املعلومات كل نظم و أدوات الحاسوب التي تتعامل مع إنسياق   

الرمزية املعقدة من املعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية و في حقول التعليم والذكاء، بذلك تشكل 

 تكنولوجيا املعلومات مظلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا بمعطيات الفكر اإلنساني. 

                                                           
)غير منشورة(، كلية العلوم  ، مذكرة ماجستير،تكنولوجيا املعلومات واإلتصال و تأثيرها على تحسين األداء اإلقتصادي للمؤسسة، ملين علوطي1

 . 10 -9، ص ص2004/ 2003اإلقتصادية و العلوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، الجزائر،  
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تكنولوجيا املعلومات بأنها : "األنشطة واألدوات املستخدمة لتلقى، تخزين،  "روجر كارتر"رف يع  

تحليل، تواةل املعلومات في كل أشكالها، تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، املكتب، املصنع و 

 املنزل". و يميز روجر كارتر بين ثالث جوانب رئيسية لتكنولوجيا املعلومات : 

 األول : تكنولوجيا تسجيل البيانات وتخزينها،الجانب -

 الجانب الثاني : تكنولوجيا تحليل البيانات،-

 .1الجانب الثالث : تكنولوجيا توةيل البيانات )االتصال(-

تعرف تكنولوجيا املعلومات بأنها : "خليط من أجهزة الكمبيوتر و وسائل االتصال ابتداء من كما 

الصناعية و التقنيات املصغرات و الفلمية و االستنساخ، تمثل مجموعة األلياف الضوئية إلى األقمار 

هي تكنولوجيا املعلومات ، و 2كبيرة من االختراعات الذي يستخدم املعلومات خارج العقل البشري"

 و يقصد التنافسية". ميزتها و املنشآت اإلدارية املنظمات ضوئها في تبنى التي األساسية القاعدة

توفير الوسائل،  في تسهم أن يمكن التي والتطبيقية و العلمية الفنية املعرفة أنواع كل بالتكنولوجيا

 تسهل التي األفضل و األداء العالية الكفاءة ذات و اإللكترونية امليكانيكية املعدات، اآلالت، األجهزة

 .3لية"و فاع بكفاءة النوعية و الكمية أهدافها للمنظمة و تحقق الوقت و توفير الجهد لإلنسان

كما عرفتها وزارة التجارة والصناعة البريطانية تعريفا شامال هي : "الحصول على البيانات و 

معالجتها و تخزينها و توةيلها و إرسالها في ةورة معلومات مصورة أو ةوتية  أو مكتوبة أو في ةورة 

وعرف ، 4و الالسلكية"رقمية، ذلك بواسطة توليفة من اآلالت االلكترونية و طرق املواةالت السلكية 

                                                           
1
 .39ص  1990، دار العربي للنشر و التوزيع بدون مكان النشر، تكنولوجيا املعلومات و صناعة و اإلتصال الجماهيرى محمود علم الدين،  

http://www.4shared.com/get/UP5u-n7D/________.html 

 . 32ص  1989دار الشروق، القاهرة، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاتها، محمد الهادي،  2

 والخدمية املساهمة الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق كفاءة في وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  حمدون  وطالل العرود فالح شاهر 3

 .478ص  2009 4  العدد ،5 املّجلد ، املجلة األردنية في إدارة األعمال،  األردنية العامة
 86ص 2010، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرةبوحنية قوي، 4
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(Haag et peter تكنولوجيا املعلومات بأنها : "مجموعة من األدواته التى تساعد مستخدميها على )

 .1التعامل باملعلومات و بإنجاز الفعليات أو األنشطة ذات العالقة بمعالجة املعلومات"

تلف الوظائف من ومن خالل هذه التعريفات يتضح لنا أن تكنولوجيا املعلومات تتمثل في مخ

تجميع للبيانات وتحليلها وتخزينها و إسترجاع املعلومات و ذلك عن طريق التكامل بين اآلالت 

 اإللكترونية و نظم اإلتصاالت الحديثة.

 تتميز تكنولوجيا املعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها :خصائص تكنولوجيا املعلومات : _2

: فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن اإللكترونية متجاورة، مثال على ذلك شبكة  تقليص الوقت-"

االنترنت التي تسمح لكل واحد منها بالحصول على ما يلزمه من معلومات و معطيات في وقت قصير 

 مهما كان موقعه الجغرافي، 

مالها بشكل جيد و : تعمل تكنولوجيا املعلومات على رفع اإلنتاجية حين يتم إستعرفع اإلنتاجية 3-

 فعال؛ 

: تعددت إستعماالت تكنولوجيا املعلومات لتعدد إحتياجاتنا لها، أبسط مثال على ذلك  املرونة4_

الحاسوب الذي نستعمله في حياتنا اليومية والعملية، فهو أداة للكتابة والقيام بمختلف العمليات 

ا تمنح لإلنتاج كفاءة عالية وهذا بكسب املعقدة مثل اإلتصال عن البعد أو القرب .....الخ.كما أنه

 تكنولوجيا املعلومات مرونة كبيرة باملقارنة مع آلة محدودة اإلستعمال؛

: ويقصد بها األسرع و األةغر و األقل تكلفة وهي من أهم مميزات   la miniaturisation التمتمة5_

 .2تكنولوجيا املعلومات فهي تتميز بالتحسن الدائم في سرعتها وسعة ذاكرتها

 :أقسام تكنولوجيا املعلومات _ 3

شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات تطورا كبيرا وذلك من سنة إلى أخرى بل ومن يوم إلى آخر، حيث     

 : ع هذا التطور حتى أةبح يضم مجاالت و أقسام عديدة نذكر منهاإتس

                                                           
، فى جودة الفندقية دراسة لعينة من الفنادق السياحية في محافظة كربالء تكنولوجيا املعلومات أثر ، بشار عباس الحميري، أحمد كاظم بريس 1

 . 348مجلة أهل البيت بجامعة أهل البيت، العدد الرابع ص

مذكرة ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم  (،دور املعلومات في توجيه إستراتيجية املؤسسة )دراسة حالة مجمع صيدالغنية اللوش، 2

 .99-89ص ص  2001/2002لوم التسيير،تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، االقتصادية و ع
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تتمثل هذه الصناعة في املؤسسات التي تنتج امللكية الفكرية عن  وصناعة املحتوى املعلوماتي : 3-1

 .طريق املحررين و املؤلفين و غيرهم

وتتم بواسطة شركات االتصال و البث التي تتم من خاللها توةيل  صناعة بث املعلومات :2_3

 .من أماكن تواجدها إلى مستخدميها املعلومات

وتقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة الخاةة بتكنولوجيا  صناعة معالجة املعلومات :3-3

 .1املعلومات و االتصال كما تشمل هذه الصناعة على منتجي البرمجيات

 تكنولوجيا االتصاالت.:الثالثاملطلب 

 مفهوم تكنولوجيا االتصاالت :اوال :

 قيمة أو فائدة بال تصبح املعلومات هذه لكن و   تمعناجم املعاةر ركائز إحدى املعلومات ربتعت

 االتصاالت ثورة أحدثت لقد و.  املناسب بالقدر و املناسب الوقت يف مريديها ، ىلإ تصل مل إذا

الحياة،  جوانب تلفخم ديثةحلا ياةحلا االتصال وسائل دخلت و ،العادية حياتنا اطمنأ يفجذرياريتغي

 السمة وباتت  في  االلكترونيات ةناعة يف مذهال  تطورا  ةرياألخ السنوات يف ملالعا شهد اكم

 هذا  ميزت يتال املتقدمة الصناعة ب اةطالحا إليه يشار و ، يلاحلا عصرنا تطبع يتال  الرئيسية

 ميزت  و التطور  املتسارعة الصناعة هذه هي العصر ةمس كانت فإذا االتصالبتكنولوجيا  العصر

 2. ظهور مجتمعات املعلومات أسباب أهم من  كانت فانها  السابقة العصور باقي عن يلاحلا عصرنا

 الثورة ثلتمت  أساسية ثورات سمخ على مر التاريخ ربع االتصال تطور بان  الذكر من البد و

والثانية في تدوين اللغة واقترنت الثورة الثالثة باختراع الطباعة في منتصف  اللغة تطور يف ىلاألو

 املوجات و الكهرباء اكتشاف خاللوبدأت معالم الثورة الرابعة من  عشرالقرن التاسع 

 ظهرت مث من و التصوير و اتفهلا ووالسينما  يفالفوتوغراوالتصوير  التلغراف و الكهرومغناطيسية

طرف الباحثين بالثورة الخامسة نتيجة التطورات  من يتمس يتال  التكنولوجيا و العلم ثورة

 األقمار و البصرية األلياف مثل وسائط بإدخالالتكنولوجية واملعلوماتية وتطوير شبكات الهاتف 

 .املعلومات تلقي و نقل و بث لتسريع االةطناعية

 أي ىلإ ملالعا يف مكان أي من املعلومات نقل من كننامت يتال هي  االتصال تكنولوجيا أن  كما

 تسهيل على تعمل يتال التكنولوجيا هي االتصاالت تكنولوجيا، وعالية" سرعة و بفعالية آخر مكان

                                                           
،  امللتقي الوطني األول حول املؤسسة دور تكنولوجيا املعلومات في تحسين قدرات املؤسسة الجزائريةحاج عيس ى آمال، هواري معراج، 1

 .110ص 2003أفريل  23-22االقتصادية الجزائرية وتحديات املناخ االقتصادي الحديد 

 

شهادة  بشير كاوجة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في املؤسسات اإلستشفائية  العمومية الجزائرية ، رسالة لنيل2

 22ص  2013_2012ماجستير في علوم التسيير ،ورقلة، جامعة قاةدي مرباح 
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وتندرج تحتها مجموعة انظمة  ،تلفةخم أماكن يف يتواجدون الذين ماعاتجلا أو األفراد نيب االتصال

الى تقنيات  باإلضافة ،والفيديو  التلفزيون و ،الراديو و ،الفاكس و ،التلكس و ،اتفهلا مثل

 والبريد اإللكتروني. تبادل البيانات اإللكترونيالحاسب بما في ذلك 

 ثانيا :مميزات تكنولوجيا االتصاالت:

تميزت تكنولوجيا االتصاالت بانها عملت على تحسين وتسريع و الرفع مع قدرة وجودة التواةل 

 و يفالثقا رباملن أةبحت يثحب االقتصادية و الثقافيةمابين البشر مما وضعها في مقدمة األولويات 

 الذين هم زماننا يف املعلوماتية الوسائل هذه  تلكومم أةبح ، كما  الناسالذي يقصده  التعليمي

   . يديروناملعلومة و يصنعون

  املعلوماتية التقنيات من موعةجم على  اعتمدت ديثةحلا االتصال تكنولوجيا أن البعض و يرىو

 : التالية تصاليةاإل

  الصناعية وخاةة اقمار االتصاالت بنمطيها وهما نمط اقمار التوزيع  و نمط اقمار البث  االقمار

 ؛املباشر

  ؛بشبكات الكابل املرتبطة االتصال قمار او شبكات الكابل 

 ؛االتجاه متعددة الترددات توزيع نظم 

  ؛التلفزيون الفائق الجودةااللياف البصرية )الصوتية(، و 

  القدرة.نظم البث اإلذاعي فائق 

 ياتربجموال األجهزة والنظم يعمج املتطورة وتشمل املعلومات تقنياتوباالضافة إلى ذلك هناك 

 ،املناسب وعرضها استنساخها أو بعيدة مسافات ربع بثها كذلكآليا   املعلومات املتعلقة بتداول

 1مسموعة. أو مصورة أو مرئية

 

 اإلتصاالت. و  الثالث : تكنولوجيا املعلومات املبحث

يعد مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال مفهوما متداخال بعض الش يء نظرا للتطور الذي  

شهدته، فمعظم هذه التكنولوجيا كانت موجودة منذ سنوات الثالثين املاضية أو أكثر. و ما يمكن 

 إعتباره جديد بدرجة كبيرة هي العمل الشبكي و خاةة االنترنت. 
                                                           

 
1
 23بشير كاوجة مرجع سبق ذكره ،ص 
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 يا املعلومات و االتصال : ماهية تكنولوجاألول املطلب  

أةبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبطة بتطور املجتمعات في عصرنا الحاضر، فهي 

تعتبر الوسيلة األكثر  أهمية لنقل املجتمعات النامية إلى املجتمعات األكثر تطورا، حيث تساهم بطريقة 

دة لإلقتصاد الرقمي الذي يعتمد على مباشرة في بناء مجتمع جديد ينطوي على أساليب و تقنيات جدي

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال

ليس مفهوما وحيد املعنى والتخصص، فهو  (TIC)إن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصال  

: الرياضيات، اإلعالم اآللي، االتصال، األدب، علم اإلجتماع، علم من إهتمامات عدة تخصصات 

النفس، هندسة االتصاالت، الفلسفة......و لقد ظهر مفهومه األةلي في الواليات املتحدة األمريكية 

باسم "تكنولوجيات اإلعالم" الناتجة عن دمج الحواسب بالخطوط الهاتفية وفي اليابان بإسم 

وفي بعض دول أوروبا )إسبانيا،فرنسا....( بإسم اإلتصال عن بعد و املعلوماتية الكمبيوتر و اإلتصال 

  .1بتأثر من علوم اإلعالم شاع في أوروبا املصطلح الحالي

تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال بأنها : "جمع وتخزين ومعالجة وبث  rowleyيعرف رولي 

ولكن  sofwareأو البرامج  hordwareباستخدام املعلومات وال يقتصر ذلك على التجهيزات املادية 

بتصرف كذلك إلى أهمية دور اإلنسان و غاياته التي يرجوها من تطبيق و إستخدام تلك التكنولوجيات 

 .2دئ التي يلجا إليها لتحقيق خبراتهو القيم و املبا

و تعرف كذلك بأنها : "عبارة عن ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة و عبارة املعلومات و تسويقها و 

تخزينها و استرجاعها و عرضها و توزيعها من خالل وسائل تقنية حديثة و متطورة و سريعة، ذلك من 

 .3تصاالت الحديثة"خالل اإلستخدام املشترك للحاسبات و نظم اإل

                                                           
 .26ص 2010، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، التكنولوجيا الجديد لإلعالم واالتصالفيصل دليو،  1

، التطبيقات و األساليب الناجحة إلستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت و املعلومات في تعليم و تعلم الجغرافياحسين محمد احمد عبد الباسط، 2

 .3ص 2005و البشرية، العدد الخامس مارس مجلة التعليم باالنترنت، جمعية التنمية التكنولوجية 
 .53ص ، مرجع سبق ذكره،نوفيل حديد3
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فيعرفان تكنولوجيا املعلومات و االتصال في ظل  "jane laudon" kenneth laudon " ما"أ

التغيرات الجديدة والعالم الرقمي على أنها : "أداة من األدوات التسيير املستخدمة و التي تتكون من 

 خمسة مكونات : 

 لمعالجة؛العتاد املعلوماتي : تتمثل في املعدات الفيزيائية ل 

 البرمجيات؛ 

  تكنولوجيات التخزين : تتمثل في الحوامل الفيزيائية للتخزين املعطيات كاألقراص الصلبة

 والضوئية وبرمجيات لتنظيم املعطيات على الحوامل الفيزيائية؛

  تكنولوجيا االتصال : و تكون من معدات و وسائط فيزيائية و برمجيات تربط مختلف لواحق

نقل املعطيات من مكان إلى آخر بحيث يمكن وةول الحواسيب إلى معدات  العتاد ونعمل على

 .و تقاسم األةوات و الصور و الفيديوهات اإلتصال لتشكيل شبكات التبادل

 1 الشبكات : تربط هذه الحواسيب لتبادل املعطيات أو املوارد
. 

هي مجموعة من األدوات  االتصالومن خالل هذه التعاريف يتبين أن تكنولوجيا املعلومات و 

التقنية الحديثة واملتطورة تعمل على جمع وتخزين ومعالجة املعلومات واسترجاعها وإيصالها 

 باستخدام تقنيات االتصال الحديثة.

  أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال -2

البلدان الغنية و قوية لتجاوز اإلنقسام اإلنمائي بين  واالتصاالت أداة املعلومات تكنولوجيا تعتبر

بغية دحر الفقر، الجوع، املرض، األمية والتدهور البيئي. و كما يمكن  الفقيرة و اإلسراع ببذل الجهود

بالقراءة، الكتابة، التعليم، و التدريب إلى أكثر املناطق  توةيل منافع اإلملام ت منلهذه التكنولوجيا

 
ً
فهي تسمح للناس بالوةول  التنمية االقتصادية  تساهم تكنولوجيا املعلومات واإلتصال في، و إنعزاال

 
ً
تعمل هذه تكنولوجيا ، و إلى املعلومات و املعرفة املوجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريبا

رفع من فرةة تحول العالم إلى تو تقاسم املعلومات و املعارف  االتصالعلى  ة األشخاصزيادة قدر على 

 و رخاءا 
ً
 .لجميع سكانهمكان أكثر سلما

إلى وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة،  و اإلتصال باإلضافة املعلومات تمكن تكنولوجيات

بدلوهم في املجتمع العالمي، بغض النظر عن  الجنسية  األشخاص املهمشين و املعزولين من أن يدلوا

                                                           
 .13 -12ص ص  شوقي شاذلي، مرجع سبق ذكره1
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تسوية بين القوة و عالقات ال التي يحملونها أو إنتمائهم العرقي أو القومي أو الديني، فهي تساعد على

األفراد، املجتمعات، والبلدان من تحسين  و بوسعها تمكين، ةنع القرار على املستويين املحلي و الدولي

 في
ً
 السابق.  مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكنا

من هذا يتضح أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية  

ة واالجتماعية والثقافية، ذلك ملا لهذه األخيرة من خصائص متميزة و أكثر كفاءة من وسائل واالقتصادي

تتخطى بذلك الحدود الجغرافية  االنتشار االتصال التقليدية، فتكنولوجيا املعلومات واالتصال واسعة 

يمة، كما القد االتصالو السياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل 

و التعليمية لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في  أنها تمتاز بكثرة و تنوع املعلومات و البرامج التثقيفية

أي مكان و زمان و بتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء لألشخاص أو املؤسسات 

العنصر البشري من خالل البرامج بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية 

 التي تعرض من خاللها كبرامج التدريب و برامج التعليم و غيرها.

لهذا يكون من الضروري اإلهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها إستخدامها بشكل فعال، وعليه   

خالل إبراز مع تدريب وتعليم األفراد على استعمالها، و توعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور، من 

 . 1أهميتها على الصعيد الجزئي و الكلي

 .تكنولوجيا املعلومات و االتصالخصائص -3

و يعني أن الذي يستعمل هذه التكنولوجيات مستقل ومرسل في آن واحد, كما أن األطراف  الفعالية :

ملؤسسات و في عملية اإلتصال يمكنهم تبادل األدوار, وهذا بسبب نوع من الفعالية بين األشخاص و ا

 مجموعات أخرى.

 (E-MAILيعني أنه يمكن إستقبال الرسائل في أي وقت كحالة البريد اإللكتروني ) غير محدد بالوقت :

مثل حالة األنترنت تملك  NTICهي خاةية التي تسمح باستقاللية  التكنولوجيات جديدة  الالمركزية :

إستمرارية عن العمل في كل الحاالت يستحيل على أي جهة ما أن توقف األنترنت ألنها شبكة إتصال 

 بين األشخاص و املؤسسات.

يمكن ربط األجهزة حتى لو كانت مختلفة الصنع بين الدول أو املدن عن طريق النت :  اإلتصال

 الصانعة.

                                                           
1 http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/.doc ( .22.02.2018  )  



تكنولوجيـا املفاهيمي ل اإلطار                                                                              الفصل األّول         

 املعلومات واالتصاالت
 

 
23 

كن له أن يستفيد من الخدمات أثناء تنقالته مثل الحاسوب املحمول يعني أن املستعمل يمحركية : 

 والهاتف النقال 

: يمكن لها أن ترسل معلومات من وسط إلى آخر مثال إرسال رسالة مسموعة إلى  عملية تحويلية

 رسالة مكتوبة أو منطوقة مثل القراءة اإللكترونية

إلى شخص مثل أن ترسل إلى أشخاص أخرين : يعني يمكن أن نبعث رسالة  عملية الكشف عن الهوية

 دون املرور باملؤسسة و يمكن التحكم فيها  مثل حالة اإلرسال من املنتج إلى املستهلك.

 : تعني أن الشبكة يمكن أن تتسع مثل أن تشمل عدد أكبر من األشخاص. التوزيع

ر في أي ناحية من العالم ألنها تستعمل فضاء أكب هي البيئة التي تفعل هذه التكنولوجياتالعوملة : 

وتسمح بتدفق رأس مال املعلومة في عاةمة املعلومات، ال مركزيتها سمحت بازدهارها في البيئة العاملية 

 . 1خاةة في التبادل التجاري الذي يسمح بأن يتجاوز مشكل الزمن و املكان

من    املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا من بين ما تقدمه  فوائد تكنولوجيا املعلومات و االتصال :_4

 فوائد للمؤسسة نذكر منها مايلي :

 تطوير أدوات اإلدارة العليا عن طريق تنظيم كفاءات املستخدمين؛ 

 تحسين التوظيف الداخلي للمؤسسة؛ 

  تحسين اإلنتاجية و الكفاءة و تطوير الخدمات و املنتجات؛ 

 سرعة اإلستجابة ملتطلبات الزبون؛ 

 دون اإلنقطاع للبقاء في الخدمة و املحافظة على الحصة السوقية؛اإلبتكار و التجديد ب 

  إتساع شبكة التوزيع و خلق عروض مالئمة ملتطلبات الزبون؛ 

 ركيزة اإلبداع و التنمية و خلق منتجات جديدة، خدمات جديدة، أسواق جديدة،....الخ؛ 

 تساهم في تحسين جودة خدمات املقدمة لزبائن؛ 

  املؤسسة و زبائنها؛بناء عالقة وطيدة بين 

 2إنتشار و توسع التجارة االلكترونية. 

 

                                                           
1     http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5     (2018/02/22)  

 .49ص مرجع سبق ذكره، ،املؤسسات الصغيرة و املتوسطة مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات فى إبراهيم يختي،2

http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
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 .املطلب  الثاني :انواع تكنولوجيا املعلومات

إلى وجود عدة تقسيمات  لها ومن ابرز  أدىإن تعدد التكنولوجيا ادى إلى وجود عدة 

 التقسيمات ما يلي :

   E .Brousseau اوال: تصنيف

تصنيفا قائما على الوسائل او نوع التكنولوجيا وحسبه فان تكنولوجيا  E .Brousseau لقد اقترح

والإتصال تتجسد في ثالث مجموعات اساسية هي : وسائل اإلتصال عن بعد ،الوسائل  املعلومات 

 املعلوماتية ووسائل التليماتيك.

ولفظ طبيعيين :تساعد هذه الوسائل على اإلتصال املباشر  بين االفراد  بتعبير _الوسائل عن بعد 1

 نجد الهاتف ، الفاكس ،البريد اإللكتروني ....الخمن بين هذه الوسائل 

ترتبط بأنشطة محددة تتمثل جمع وتحزين ومعالجة املعلومات وهذه  _الوسائل املعلوماتية : 2

 أو خدمة أو مؤسسة .  العمليات تبقى  في حدود التركيبة التنظيمية سواء كانت مركز عمل 

وسائل وأساليب عمل تهدف إلى ربط نظم معلوماتية فيما بينها كالتبادل اآللي  التيليماتيك:_وسائل 3

عن الوسائل املعلوماتية من حيث انها تؤثر مباشرة على   وتختلف وسائل التيليماتيك  (EDIللمعطيات )

 ميكانيزمات التنسيق .

 ثانيا:التصنيف حسب معيار تسيير وقت العوملة 

نجد ةنفين من تكنولوجيا املعلومات واإلتصال الوسائل املتزامنة والوسائل يف وفقا لهذا التصن

الغير املتزامنة فالوسائل املتزامنة تضمن تبادل املعلومات في الوقت الحقيقي ، اما الوسائل الغير 

  1املتزامنة فتضمن تبادل املعلومات في أوقات مختلفة

 .واإلتصاالت حسب معيار الزمن(:تصنيف تكنولوجيا املعلومات 1جدول رقم )

الهاتف الثابت،النقال ،الوسائل   وسائل متزامنة

                                                           
1
دور تكنولوجا املعلومات واالتصال في تحسين تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،رسالة لنيل شهادة املاجستير في علوم  بن بوزيد شهرزاد، 

 77ص 2011/2012التسيير ،بومرداس ،جامعة امحمد بوقرة 
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 اللحظية،املحادثات، املحاضرات  املصورة 

 

الفاكس، االنترنت ،الوسائل اإللكترونية، املواقع 

 (BLOG، املدونات اإللكترونية )WIFIاإللكترونية ،

 

 وسائل غير متزامنة

Source : sylvie LADAME,op-cit ,p :13 

 تطبيقات مرافقة -تصنيف تكنولوجيا املعلومات : شبكات  رابعا :

 شبكات الحاسوب هو حاجة األشخاص و برمجياتهم إلى الرئيس ي لظهور : إن السبب الشبكات_1

 التشارك بالبيانات و املصادر فالحواسيب الشخصية املستقلة تعتبر أداة فعالة في انجاز الكثير

 غير قادرة على االستفادة مما هو متاح من إمكانيات في األجهزة األخرى.من األنشطة و لكنها 

 املشاركة بالبيانات و البرامج تحقيقها هو يمكن كان أبسط أشكال املشاركة التي قديمفي الو

 هذه املشاركة و في أوائل السبعينات تنفيدفقط و ذلك من خالل استخدام األشرطة املمغنطة في 

 أنظمة الشبكات و توالت عمليات التطوير تطوير  شاركة بكل أشكالها تمو تحقيقا ملبدأ امل

 و التحديث في جميع جوانب شبكات الحاسوب إلى أن وةلت إلى ما هي عليه اآلن من تطور 

 .و هذا ما نجده جليا في شبكة االنترنيت

 العالم حيث املنتشرة عبر : هي شبكة الشبكات تربط ماليين الحواسيب شبكة االترنيت_2

 مزان لهمار ييطرة و بروتوكول انترنت اللذان تستخدم هذه الشبكة بروتوكول النقل و الس

TCP/IP لتأمين االتصاالت الشبكية لذا فإنها أوسع شبكة حواسب في العالم تزود املستخدمين 

 من و الوةول إلى اآلالفواألخبار االلكتروني و نقل امللفات  كالبريدبالعديد من الخدمات 

 قواعد من البيانات...الخ.

 كمشروع ظهورها سنة 1969من  تارخية اعتبارا مراحل االنترنت عبر  و لقد تطورت شبكة

 . ARPANETبحث مقدم من وزارة الدفاع األمريكية و قد أطلق عليه تسمية شبكة أربانيت 

 قامت جامعة مينيسونتا األمريكية 1991ففي عام  تارخية هامة  هذه الشبكة تطورات عرفت لقد

 بإنجاز برنامج جديد يقدم تسهيالت جديدة في الوةول إلى املعلومات املخزنة في الشبكة أطلق

 مشروع CERNو في العام التالي طرحت مؤسسة تعرف باسم  Gopherعليه اسم غوفر 

 العالم. عبر  الشبكة العنكبوتية

 د ليتوسع إلى ما هو عليه1992رنيت فقد بدأ نهاية سنة أما التطبيق االقتصادي و التجاري لالنت
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 ***...الخ.  *G2B، C2B** ،B2B اليوم من تطبيقات تجارية مختلغة في شكل 

 سواء في  حيزهي شبكة خاةة مكونة من مجموعة من الحواسيب  :شبكة االترانيت-3

 قاعدة بيانات يتم تراسلمحدود املساحة أو في مناطق متباعدة و تتطلب هذه الشبكة وجود نظام 

 على ذلك ربط أنظمة مجموعة من الجامعاتومثال جزاء الشبكة أاملعلومات منه و إليه عبر 

 .1األنظمة املالية و اإلدارية و املكتبات مثل من خالل شبكة موحدة 

 

 : هي شبكة تستعمل نفس بروتوكوالت االنترنيت بغرض خلق شبكةشبكة اإلكسترانيت_4

 ردين، املوزعين...الخ(.و موجهة للتعامل مع شركاء املؤسسة ) الزبائن، امل خاةة باملؤسسة

 : يتكون هذا النوع من الشبكات من مجموعة من األجهزة و الحواسيبالشبكات املحلية_5

 جغرافيةمنطقة و أكثر و موزعة ضمن أببعضها البعض بواسطة كيبل واحد املوةولة 

 و مجموعة أبنية بدون استعمال تكنولوجياأو ةغيرة تسبيا كأن تكون طابق من بناية أمحدودة 

 االنترنيت.

 : تقدم هذه الشبكات خدمات اتصالية و معلوماتية كثيرة و قداملرافقة للشبكات التطبيقات-6

 و الها مع بيئتها الداخلية و الخارجيةستعمبما يخدم املؤسسة و يسهل اتطويرها تم استغاللها و 

 (، التبادلGroupwareمن الخدمات نذكر: خدمة البريد االلكتروني، البرامجيات الجماعية )

 ( .flow work)(، التدفق االلكتروني للوثائق EDIااللكتروني للمعطيات )

 ةوات،أ: و هو تبادل للرسائل النصية و ملفات متنوعة ) خدمة البريد االلكتروني_7

 يرا من التكاليف العالية للنداءات الهاتفية بعيدةثيقلل كةور، برامجيات ...( و هو يحد و 

 جزاء املؤسسة.أاملدى و يفعل االتصال بين مختلف 

 : هي شكل متخصص من أشكال املؤتمرات عنGroupwareالبرمجيات الجماعية -8

 واقع مختلفة من أن يعملوا سويةيعملون في م لذينبعد و مؤتموات البيانات التي تسمح لالفراد ا

 غير متزامنة. أو  متزامنة   بطريقة مشتركة   مشاريععلى وثائق و 

 : هي دائرة وثائق يعمل عليها بالتناوب سستخدمين workflowالتدفق اآللي للوثائق _9

 ة جماعية على نفسفتخدمين في البرمجيات الجماعية بصفي مستويات مختلفة ففيما يعمل املس

 " يضم تتبع سيرورة معينةworkflowائق و في أوقات مختلفة فإن تدفق الوثائق "الوث

 من Yمن املستوى األول يعمل على امللف ثم يؤكد و يبعث إلى املستعمل  Xفاملستعمل 

 من املستوى الثالث كما يمكن لعدة Zاملستوى الثاني و الذي بدوره يؤكد و يبعث إلى املستعمل 

 .واحد العمل ثم اإلرسال إلى املستوى األعلى للتأكيدمستعملين في مستوى 
                                                           

1
 78 77سبق ذكره ،ص ص،مرجع بن بوزيد شهرزاد 
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إلكترونية  : هو نظام معلوماتي جماعي هدفه التبادل بطريقة EDIالتبادل اإللكتروني للمعطيات _10

في     يكة ر ش  سائل مهيكلة و معبرة عن العمليات التسيرية بين حواسيب مؤسسات مستقلة لكنر ل

% منها 73.5لوجيا واسعة االستعمال في املؤسسات األوروبية حيث أن تكنو  EDIو يمثل   إطار اقتصادي

 1.و في كل القطاعات تستعمل هده التكنولوجيا

 املطلب الثالث : آثار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مستوى على هائلة تطورات أحدثت قد واالتصال املعلومات تكنولوجيا تطبيقات إن  

 تلفخم على اةةخلوا العامة املؤسسات يعمج تغزو أن التطبيقات هذه استطاعت كما ،املؤسسات

 أثار على الضوء وسنسلط ،التطبيقات هذه من بآخر أو بشكل لوخي منها أيا دجن نكاد فال ،أنواعها

  التنظيمية ، املختلفة وانبجلا على أثرها خالل من واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام

 2و االجتماعية االقتصادية

 .التنظيميةاوال :االثار 

 يفثلت متة ريديات كبحتاملؤسسات املعاةرة خلق  يفإن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
دد العالقات ما بينهما من خالل املرتكزات التالية حتاالت عدة خاةة من الناحية التنظيمية حيث جم

حجم الوظائف واملستويات اإلدارية والتحول  يفالتقليص ، مع بينهما جلأو الالمركزية  أو ا، املركزية)

وانب كما جلوسوف يتم تناول كل جانب من هذه ا (،،..الشبكي ىلرمي  إهليكل التنظيمي من اهلشكل ا يف

 :3 يفي الجدول التاليلي 

 

 

 

 والتقليدية TIC(فرق بين مؤسسة تعتمد 2الجدول رقم )

                                                           
1
 78،مرجع سبق ذكره ،ص بن بوزيد شهرزاد 

2
في تحسين االتصال الداخلي للمؤسسة لنيل شهادة ماستر في العلوم  املعلومات واالتصاالت بوعلي فريدة ،فوضيل حكيمة ،دور تكنولوجيا  

 60 57ص ص 2013/2014اإلقتصادية ،بويرة ،جامعة اكلي محمد اولحاج،
3
 287-291ص ص،  2009عمان، لطبعة الثانية دار وائل للنشر، ااإلدارية مدخل معاةر املعلومات نظم ،ميدي وآخرون حلم عبد اهللا اجن .



تكنولوجيـا املفاهيمي ل اإلطار                                                                              الفصل األّول         

 املعلومات واالتصاالت
 

 
28 

 

 العوامل واالبعاد

 

 

 املؤسسة التقليدية

 

 TICاملؤسسة املعتمدة على 

دودية وانعدام املرونة  حمضيق و تصميم العمل    واسعة ومرونة عالية 

و املركزية  حنالتوجه  فلسفة اإلدارة   املركزية والالمركزية   نيمع بجلا   

يكل التنظيمي  هلا وقراطي  ريهرمي /ب   مفلطح الشبكي   

 واسع ضيق   نطاق إشراف اإلدارة العليا  

ط اإلدارة  من  قيادي إشراف 

(نيمبدع ري)غ نيمهيكل   نينوعية العامل  مبدع ومتكيف   

 ضعيف واسع دور اإلدارة الوسطى

العمل   يفاالت التركيز جم  التركيز على العمالء التركيز على األنشطة   

 قليلة كثيرة عدد املستويات اإلدارية

 290ره ص ذك سبق مرجع ،وآخرون ميديحلا اهللا عبد مجن: املصدر

 اإلقتصادية. ثانيا :اآلثار 

 ،مفاهيم عدة تريتغ ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وثورة املعلومات عصر ريتأث تحت

 قوة املعلومات وأةبحت ،املادي املال رأس من نسبيا أهم الفكري ،  ألنا املال رأس أةبح فقد

 هذه يزتمت كما ،املعلومات اقتصاد هو املعاش االقتصاد مضافة قيمة العمل على تضفي وثروة

 ةجتالنا االقتصادية اآلثار لعلو الصناعة، و الزراعة اقتصاد منتجات عكس السريع بتنقلها الثروة

 العناةر كأحد اإللكتروني  اسبحلا استخدام يف تتمثل املعلومات التكنولوجيا استخدام عن

 يف ريالكب األثر اآللية اسباتحلا استخدام لتطور كان حيث ،التكنولوجيا ذههل املكونة األساسية

 مستويات يف فاضخنا من اآلالت هذه به تتميز ملا ذلك وما ،التكنولوجيا هذه استخدام اقتصاديات

 ىلإ باإلضافة يف ،افضل  بشكل املعلومات تدفق وضمان ،والصيانة التشغيل في أسعارها والسهولة

 والالمركزية املركزية مفهوم ريتعم يف يتهامهوأ ،املختلفة اسباتحلا أنظمة وتطابق للتوسع قابليتها

 املعلوماتي الهائل واسهاماتها  الكم زينخت على تهاقدر ىلإ باإلضافة ،ة املؤسس يف التنظيمي يكلهلا يف

 1.املطلوبة والواجبات املهام ازجنا ودقة سرعة يف

 ثالثا: اآلثار اإلجتماعية.
                                                           

 61 60بوعلي فريدة ،فوضيل حكيمة ، نفس املرجع السابق ص ص 1
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 ،والترفيه ريوالتفك للعمل تلفةخم أساليب فقط نحنامت ال واالتصال املعلومات تكنولوجيا إن

 وتساعد تنعكس يتال الثقافية والتحوالت ،املختلفة األخالقية ياراتخلا بعض أيضا لنا تقدم انها بل

 على يترتب القيمي البناءاملجتمعي ،و  البنيان على أثارا لقخي امم ،والتصرفات السلوك توجيه يف

 املجتمع منها : على وسلبية ابيةجيا أثاروهذا يخلق ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام

 يترتب وما ينوالتق العلمي البحث وتطوير والتعليمية التربوية العملية على املستقبلية اآلثار 

 ؛املعلومات الجم يف يلالدو والتعاون االنفتاح يف جديدة فلسفة خلق من ذلك علي

 ؛األفراد اهل يتعرض يتال املعانات فيفختو املشكالت حل يف التكنولوجيا هذه ريتسخ كيفية 

 وبناء ريالتعب وحرية االجتماعية والعدالة باملساواة املطالبة من ديدةجلا السلوكات تشجيع 

 ؛خلإ...والفكرية امللكية حقوق ايةمحو الشخصية العالقات

 ة.ميرجلا مكافحة على والعمل يويةحلا لقياسات 

 على عديدة سلبية اتريتأث اهل بأن دجن واالتصال املعلومات لتكنولوجيا املظلم انبجلا يف أما

 بالتعب اإلةابة ،العرض للشاشات الصحية املخاطر) مثل الصحية اآلثار منها نذكرواملجتمع  ،الفرد

اع و املجاالت الكهرومغناطيسية إدمان الهاتف املحمول واالنترنت ، تعب العين اإلشع اطرخم ،املتكرر

والصداع ( وكذا جملة من املخاطر البيئية نذكر منها : استهالك الطاقة ، وما تخلقه على الجانب البيئي 

 .ضرة بالبيئة ...الخ، مشكالت وحدات التصنيع املواد امل

، مما ساعد على نشر الجريمة  أهدافها ريغ يف التكنولوجيا هذه استغالل متباإلضافة إلى ذلك 

في املجتمع، واملساعدة على تهديد االمن العام والتطرف الديني والعقائدي والدعوة للتعصب 

 .    1والعنصرية والترويج لسرقة املعلوماتية وانتحال الشخصيات

 

 

 

 

 

                                                           
1
 نفسه 
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 الخالصة:

تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي مجموعة مترابطة من األدوات والوسائل لها خصائص 

ومميزات تتمتع بها وعلى رأسها السرعة في األداء والتقليل من النفقات، والسهولة في االستخدام، والتي 

يعد تطور ، وتجعلها تحتل مكانة هامة في أغلب القطاعات، بل تشمل حتى األفراد واملجتمعات

تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أبرز مظاهر الربع األخير من القرن املاض ي وبدايات القرن الحالي، و 

يرى العلماء املختصين في هذا املجال أن تطور ةناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يعد أهم إنجاز 

الزمن و يجعل من العالم أشبه تكنولوجي تحقق، حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات و يختصر 

بالشاشة اإللكترونية الصغيرة، حيث سخرت تكنولوجيا املعلومات و االتصال  خدمات لتسهيل حركة 

 التبادالت و تحسين العالقات، 

واالتصال والذي أةبح يمثل أحد أهم املتغيرات  علومات نتشار الواسع لتكنولوجيا املاال إن 

الرقمية، حيث أةبحت القوى التي تسيطر على ةناعة هذه  العاملية ساهم في ظهور الفجوة

التكنولوجيا هي وحدها مؤهلة للحفاظ على مواقعها وضمان تقدمها، فالثورة املعلوماتية وشبكة 

االتصاالت عبر األقمار الصناعية سمحت بفرض إيديولوجية جديدة وهي البقاء لألقوى من خالل 

 األداء االقتصادي الجيد
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 تمهيد

لم يسبق أن شهد العالم تسارعا في التطور التكنولوجي كالذي يحدث حاليا . وقد أدى التسارع  

مدخالت في االبتكارات التكنولوجية وفي اختراقها لجميع أوجه الحياة العصرية إلى زيادة كبيرة في أهمية 

السلع والخدمات املتركزة على املعرفة التكنولوجية ، فجعل من هذه املدخالت عوامل محورية في 

تمض ي قدما في  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فتحديد القدرات التنافسية للدول والشركات

ادية، وأكثر من اختصار املسافات واألوقات، مما أدى إلى إحداث تغيير جذري في طبيعة البيئة االقتص

قدرة على االبتكار، وتزيد من كفاءة عملياتها التشغيلية الذلك فتكنولوجيا املعلومات تحسن 

وبإمكان املؤسسات اعتماد أنظمة لتكنولوجيا املعلومات تعتمد  ،واستراتيجياتها اإلدارية والتسويقية

ائع واستطالع أوضاع السوق، عليها في التصميم وفي دورات التصنيع، وللتسويق والتوزيع وجرد البض

وإلقامة شبكات اتصال مع املؤسسات التي تتعامل معها، وإقامة مواقع لها على شبكة االنترنيت 

 للتعامل التجاري .

ونظرا لألهمية تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت سنتطرق إلى اإلطار أملفاهيمي الخاص بها من 

ساسية حول املعلومات واالتصال بصفة خاةة و تكنولوجيا خالل التركيز على املفاهيم واملرتكزات األ 

املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بصفة عامة، باإلضافة إلى استخدامات تكنولوجيا املعلومات و 

 .االتصاالت وتأثيراتها املختلفة وأهم االنعكاسات املرتبطة بها

 

 

واالتصالحول املعلومات  اتأساسياملبحث األول :   

إن االتصال واملعلومات مصطلحان مختلفان، وهما متضادان تماما، إال أنهما يعتمدان على 

كما أن املعلومات في نفس ، املعلومات تكون منطقابعضهما البعض، وحيث يكون االتصال إدراكا، فإن 

 –ت الوقت تستلزم اتصاال، وعادة ما ترسل املعلومات برموز خاةة بها، ولكي تستقبل هذه املعلوما

يجب أن يكون الرمز معروفا ومفهوما لدى املتلقي، وهذا يتطلب اتفاقا  –وبغض النظر عن استخدامها 

فيجب أن يكون املتلقي يعرف ماهية هذه الرموز، حتى يتمكن من ، مسبقا، أي بعض االتصال

املسبق  الحصول على أية معلومات من هذه البيانات، وبمعنى آخر فإنه تتوقف الفعالية على اإلنشاء

  لالتصال.

حول املعلومات أساسياتاملطلب األول :   
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اهيم ـــمفة دـــع نيـــبوا ـــبينه يدفع إلى ضرورة التفرقة ملعلوماتإن الحديث عن مصطلح 

ملنطقية ا العالقة كن ترتيب مي يتلوا و املعرفة، ئق والبيانات )املعطيات(، كالحقاأخرى ت طلحاـــمصو

 :الي لتالنحو ابينهما على 

 ( أساسيات املعلومات1الشكل رقم )

  لحقائقا                                                                             

                                                                                   

 (  تلمعطياا)تلبياناا                                                                  

                                                                                      

لمعرفةا                                                                                                                                              

           

ةدفة عن طريق املالحظة بقدر ما  تبينتالحقائق هي مجموعة من األشياء وبمنظور عام،         

أما البيانات )املعطيات ( هي مجموعة عناةر خام لم تعالج ولم تترجم ، اإلنسانية ةتسمح به القدر 

 وعيس قد تكون نياقجة مالحظة أو يمثل حدث في شكله الخام مصدرها نتتبعد فهي عناةر مجردة 

البيانات كذالك هي ، وهي دوما تتسم باملوضوعيةرة اكمية مثل درجة الحر  األحمر وقد تكون  اللون مثل 

 س،لقياا أجهزةمثل  وليةني تم استقائها من مصادر ألمن املعلومات اأجزء غير منظمة 

أو خارج  من داخلعليها  ... الخ، تم الحصول ر والتسجيالتاألشخاص.... الخ ومن مصادر ثانوية كالتقاري

 املؤسسة .

 ال يتــلا ماــخلا الحقائق و اإلحصاءات  أو زوــلرموا تاــلكلموا ماــقرألا نــع تاــلبياناوقد تعبر 

 رد يف ؤثرــــت الو يــــحقيق ىنــــمع أي اــــهل يســــل أي دــــبع متخدــــتسو أرــــتق ملو بعضــــلا هاــــبعض نيــب ةــعالق

 توليد سساأ نهاأل تللمنظما بالنسبة مهمة فهي لكذا غمر لكنو. يستعملها ،  نــــم كلوــــس أو لــــفع

 .تملعلوماا

ت لماــــملسواة ــــبطارتملت ااــــلبيانوايم ــــلقت وااــــملعلومات واربــــخلان ــــم ةــــموعجم أما املعرفة فهي 

، مــكحل، ايمــلتقياى ــاعد علــتس يتــلابة ــملناساة ــلبيئاوفر ــي تــك  بعض ــلاها ــع بعضــع مــمجت يتــلواة ــلبديهيا
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ت اـإلمكانيا انهاى ـلك علاذـكف تعرو، تملعلوماات واخلربا نيمع بجلرب والتجاامن دة الستفا، واتعلم ــلا

 ط ـــطخلاع ـــضو ،تتيجياارتـــالسام   ـسر، ت اـملعلوماج ـمودل ـليحت يفا ـخص مـشـ بها عـيتمت يتـلرات ادـلقوا

. ر و لتحارة   ادـــتنتاجيه قـــسرة ادـــقــ تحليليةرات دـــق  أي ةـــحوملطرااكل ـــللمشل وـــحلد اـــجيوإ

 1.عفويةوتلقائية رة بصوء ألشيااببعض م لقيارة اقد، الستقاللية اف،اإلشرا

::تعريف املعلوماتتعريف املعلومات :اوال   

تتضمن املعلومات نظاما للمعلومات، أو ما يعرف بنظم املعلومات، وتعني أحد األنظمة الفرعية 

تدفق للمؤسسة، وتتكون من مجموعة من العناةر البشرية واآللية، تعمل بصورة متكاملة لتحقيق 

منظم للمعلومات على املستويات اإلدارية املختلفة، من أجل القيام بالوظائف اإلدارية من تخطيط، 

كما يمكن تعريفها أيضا، بأنها أحد املكونات للتنظيم اإلداري، يختص ، توجيه، تنظيم، ورقابة.....

(، وتوةيل analyze(، وتحليل )process(، ومعالجة )classify(، وتبويب )accumulateبجمع )

(communicate.املعلومات املالئمة التخاذ القرارات إلى أطراف خارجية وداخلية ) 

ويعتبر نظام املعلومات أحد مكونات نظام املعلومات اإلدارية، والذي يختص بكافة البيانات 

املعلومات، فهي قّيمة بالنسبة ملتخذي القرارات، حيث أنها  أما واملعلومات التي تؤثر على نشاط املؤسسة

 تغير من االحتماالت الخاةة بالنتائج املتوقعة، في املوقف الذي يتخذ فيه القرار.

( في االستخدام العام، يشير إلى الحقائق واآلراء واألحداث، informationإن مصطلح معلومات )

.... ، إذ أن أةغر وحدة من املعلومات، يطلق عليها " معلومة "، والعمليات املتبادلة في الحياة العامة.

فاإلنسان يحصل على املعلومات أو املعلومة يوميا من وسائل اإلعالم، من شخص إلى آخر، من بنوك 

والشخص ، 2املعلومات، أو من أي نوع من أنواع املالحظة الحسية الظواهر في البيئة املحيطة

                                                           
1
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في علوم التسيير،قسنطينة ،جامعة (ntic)اثر تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت الحديثة ، حاـــصب ومبلقيد 

 116،117.ص    2012/2013، 2قسنطينة 
 454.ص 1998 الثانيةالوظائف (مكتبة الشقري طبعة  –املهارات  –إدارة األعمال )املبادئ  –نبيل موس ى  –محمد مصطفى الخشروم 2
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راء يمكن أن يقوم هو نفسه بإنتاج املعلومات، وذلك عندما يتصل مع كمستعمل لهذه الحقائق واآل 

 اآلخرين، في حديث ما، أو بواسطة الرسائل، أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى.

أن تكون املعلومات منظمة منطقيا لتشير إلى شكل من أشكال املعرفة، أو الخبرة، حتى كما ينبغي 

 يقتصر مفهوم املعلومات على شكله االتصالي باللغة ال ، و يمكن عرضها أو دراستها بشكل نظمي

الطبيعية، ولكن يمكن أن تكون املعلومات مادة تسجيل أو تراسل، من خالل أعمال إبداعية وفنية، 

هناك عدة أفكار خاةة باملعلومات عندما ، وتعبيرات الوجه، واإلشارات، ورّدات الفعل العضوية....إلخ

رية، قد تستخدم باإلضافة إلى ما هو موجود، أو تستخدم للتصحيح، أو ترتبط بنظم املعلومات اإلدا

(، بمعنى أنها تقول شيئا جديدا، ال surpriseلتأكيد املعلومات السابقة، أو أنها تحتوي على مفاجأة )

 يعرفه من استقبلها من قبل، أو ال يمكنه التنبؤ بها.

ها، نحو التي املعلومات هي البيانات التي تم إعدادها لتصبح ف إن 
ُ

ي شكل أكثر نفعا للفرد مستقِبل

املعلومات هي "  ، ولها إما قيمة مدركة في االستخدام الحالي، أو املتوقع أو في القرارات التي يتم اتخاذها

 1 ..".عبارة عن بيانات منسقة ومنظمة ومرتبة، والتي تفيد الجهة التي تملكها اإلدارة التخاذ قرار معين

:لمعرفةوا تبالبيانا تلمعلوماا عالقة:ب  

:يللتاالشكل ا يفموضحة ت لبياناواباملعرفة ت ملعلومااعالقة و  

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 420.مرجع سبق ذكره صمحمد مصطفى الخشروم  
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  لمعرفةوا تلمعلوماوا تلبياناا بين لعالقةا رتصو ( 2الشكل رقم)

 

 

ن ، عماردن ،ألا ،دار املسيرةيةدارإلت المعلوماا: نظم  يبناجلدر القاالدين عبد ء اعال، هيم قنديلجي ابرإعامر  :ملصدرا

 31ص 2007

أو فها ـةوق ـليلها عن طريحتوتها مجت عملية ترمت يتلا( ت  ملعطياا)ت لبيانااهي ت فاملعلوماإذن 

ض رـن غـع ربـنفة تعـمصوة ـمنقحت اـى بيانـعلل وـللحص نيـف معـموقف أو رـظل أو جامبما إدها ـيوتز

 1. نيـمع

 ثانيا :خصائص املعلومات:

 أهمها :تتوفر املعلومات على مجموعة من الخصائص 

 ؛إليها الحاجة وقت في و تتوافر زمنًيا املناسبة املعلومات و هي :  املناسب التوقيت 

                                                           
 118ح،مرجع سبق ذكره،صاـــةبوم بلقيد 1
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 ؛الغموض من و خالية واضحة املعلومات تكون  أن يجب  :الوضوح 

 حتى يمكن االعتماد و التسجيل،  التجميع أخطاء من خالية املعلومات تكون  أن و تعني  :الدقة

 ؛املستقبل و مساعدة اإلدارة في تصوير واقع األحوالعليها في تقدير احتماالت 

 ؛: و تعني أن تكون املعلومات مالئمة أو مرنة و مناسبة لطلب املستفيد الصالحية 

  : و تعني إمكانية القياس الكمي للمعلومات الرسمية الناتجة من نظام القياس الكمي

 ؛املعلومات

  : ؛رغبات أكثر من مستفيد كيف معمالئمة و تت تعني أن تكون املعلوماتاملرونة 

  : و تعني عدم تغير محتوى املعلومات مما يؤثر على املستفيد أو تغير املعلومات حتى عدم التحيز

 ؛تتوافق مع أهداف و رغبات املستفيدين

  : و تعني إمكانية الحصول على املعلومات بسهولة و سرعة أي تكون إمكانية الحصول عليها

  ؛املعلومات سهلة املنال

 : و تعني أن تكون املعلومات شاملة لجميع متطلبات و رغبات املستفيد و أن تكون  الشمول

 ؛بصورة كاملة دون تفضيل زائد و دون إيجاز بفقد معناها

  : و هي خاةية منطقية نسبيا و تتعلق بدرجة االتفاق املكتسبة بين مختلف قابلة للمراجعة

 .1املستفيدين ملراجعة فحص نفس املعلومات

مصادر  املؤسسة وتتحصل عليها من  إليهاالتي قد تحتاج  هناك نوعين من مصادر املعلوماتو 

تتكون من أشخاص مثل املشرفين و رؤساء األقسام و ملصادر الداخلية ، فامصادر خارجيةو داخلية، 

داخل املؤسسة، يتم تجميع املعلومات هنا إما على أساس رسمي طبقا  املديرين بمختلف مستويات

لألحداث التي وقعت بالفعل، أو على األساس الغير رسمي من خالل االتصاالت و املناقشات الغير 

تتم من خالل عالقات املؤسسة املستمرة مع محيطها الخارجي، ، أما املصادر الخارجية ف2الرسمية.

منها الوطنية لها مصادر مختلفة و متعددة العامة منها خاةة و  ،انقطاعالذي تنقل لها املعلومات دون 

 :و الدولية

 ؛شركاء مباشرين من موردين و مقاولين و بنوك 

 ؛مختلف أنواع اإلعالم املكتوبة و املسموعة و املرئية  

 ؛جميع املؤسسات العمومية إدارات و وزارات 
                                                           

 .11، ص 2010، الطبعة األوىل، دار الصفاء، عمان، اقتصاد المعلوماتمصطفى رحبي،  1

 .297ص 2009، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، إدارة تكنولوجيا المعلوماتحممد الصريىف،  2
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 ؛مؤسسات و مكتبات متخصصة في تزويد املعلومات املختلفة 

 ؛الدراسات و البحوث و التقارير العلمية 

 ؛في الجمعيات العامة للمساهمين املشاركة 

 .1ملشاركة في املعارض املحلية و الوطنية و الدولية 

 

 االتصالماهية  :الثانياملطلب 

 .اوال : التطور التاريخي لالتصال

لم يكن االتصال وليد الصدفة،  إنما كان ناتج محاوالت عدة لإلنسان كانت بدايتها االتصال  

اليوم من طرق و أساليب متنوعة فهو جزء من حياة اإلنسان يتغير  البسيط حتى وةل إلى ما هو عليه

 و يتطور مفهومه بتغير و تطور البيئة التي يعيش فيها اإلنسان.

كان االتصال في املرحلة البدائية من التاريخ عبارة عن "نقل األخبار من : التطور التارخي-أ

عليها  االتفاقاستعمل الفرد عالمات وقع شخص إلى آخر" و الكالم هو الوسيلة املالئمة لذلك، ثم 

مسبقا كإشعال النار، الصوت، الدق لإلشعار بالخطر أو الفرح، لكن هذه الوسائل مرتبطة بحاسة 

البصر أو السمع و لم تغير كثيرا من نوعية االتصال الذي يبقي شخصيا إلى أن جاءت مرحلة 

فيها الكتابة ثم الورق ثم الطباعة. و بعدها  االكتشافات التي أةبح االتصال فيها جماعيا، حيث ظهرت

جاءت مرحلة العصر الحديث الذي تطورت فيه تقنية الطباعة و استعملت وسائل أخرى أكثر سرعة 

لنقل املعلومات كالراديو، التلفاز و الهاتف ثم ظهر الحاسب اآللي لتسجيل املعلومات و حفظها ثم نقلها 

 2.عبر الشبكات

                                                           
مذكرة ماجستري، )غري منشورة(،  كلية العلوم االقتصادية و   المعلومات على القابلية التنافسية للمؤسسة الحالية) حالة المجتمع الصناعي صيدال(،، اثر نظام ميينة فوزية فاضل1

 .77، ص2000/2001علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

2
، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاةدي ات الصغيرة و املتوسطةمقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات فى املؤسس إبراهيم يختي، 

 . 4-3ص ص  2005مرباح ورقلة،  أكتوبر 
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ل عرف تطورا كبيرا و قطع أشواطا عديدة عبر العصور و هذا يرجع لحرص و بهذا  فإن اإلتصا 

اإلنسان من البداية على نقل أفكاره و مشاعره و خبراته و حتى حاجاته لآلخرين، فيرى علماء اإلتصال 

 و اإلجتماع أن اإلتصال مر بمراحل من التطور نلخصها على النحو التالي : 

: التي استخدم فيها اإلنسان األةوات و اإلشارات اليدوية و الجسدية و النار و  مرحلة ما قبل اللغة

 غيرها من الوسائل. و هو ما يعرف باإلتصال الشفوي و اإلتصال الرمزي.

 : و فيها تطورت اإلشارات إلى رموز ةوتية. مرحلة نشوء اللغة

، حيث ال يشترط في الكتابة وجود و وسائله االتصال: فبظهور الكتابة اتسعت دائرة  مرحلة الكتابة

 املرسل و املستقبل معا  كما يحصل في املحادثة املباشرة.

"جونتبرغ" أسهمت في ظهور املواد املطبوعة في شكل كتب و  على يد األملان مرحلة االختراع للطباعة :

 مجالت و صحف و غيرها مما أسهم في نشر العلوم و الثقافة بشكل واسع.

و فيما أخترع الهاتف و اإلذاعة و التلفزيون و األقمار الصناعية و ظهرت  تكنولوجيا االتصاالت :مرحلة 

 .1شبكات اإلتصال واملعلومات

 ب_مفهوم اإلتصال: 

مصطلح اإلتصال في اللغة العربية  كما تشير املعاجم يعني الوةول إلى الش يء أو بلوغه و اإلنتهاء 

 commouبمعنى    communisمشتقة من األةل الالتيني   communicationsإليه. إن كلمة إتصاالت 

 أي يذيع أو يشيع.communicare أي عام و فعلها 

ظهرت تعاريف عديدة ملفهوم اإلتصال ال يمكن حصرها من قبل الباحثين و املختصين في علوم 

املعلومات و اإلتصال عبر الزمن عكست في معظمها أهميته و دوره في الحياة اإلنسانية أو العناةر 

 األساسية لعملية اإلتصال و من بين هذه التعاريف : 

ة تتم غالبا بين طرفين لتحقيق هدف أو أكثر منهما بصورة و يعرفه الطنوبي بأنه "ظاهرة اجتماعي

شخصية أو غير شخصية و في اإلتجاهات متضادة بما يحقق تفاهم متبادل بينهما و يتم ذلك من خالل 

 عملية إتصالية".

اإلتصال هو : "عملية مستمرة تتضمن قيام أحد األطراف بتحويل أفكار و معلومات معينة إلى 

يعرف كارل هوفالند  ، كما2كتوبة، تنقل من خالل و سيله إتصال إلى الطرف اآلخر"رسالة شفهية أو م

                                                           
شوقي شاذلي، أثر إستخدام التكنولوجيا املعلومات و االتصال على أداء املؤسسات الصغيرة و املتوسطة،  مذكرة ماجستير،)غير منشورة(، كلية 

.3، ص2008التجارية و علوم التسيير، تخصص تسير املؤسسات الصغيرة و املتوسطة، جامعة قاةدي مرباح، ورقلة، العلوم االقتصادية و  1  
 .27ص2003/2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية في االتصالاحمد ماهر، 2
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اإلتصال على أنه العملية التي يتنقل بموجبها الفرد ) املرسل ( منبهات ) رموز لغوية، رسالة( بقصد 

ل على أنه : "نقل وتوةي االتصالوفي قاموس أوكسفورد عرف ، 1تعديل أو تغيير سلوك األفراد اآلخرين

 أو تبادل األفكار واملعلومات بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارات

 ه كذلك ويمكن تعريف 2فن نقل املعلومات واألفكار واملواقف من شخص إلى آخر"فاالتصال هو 

ومن مرسل إلى املستقبل مستهدف،  -منبه –"بأنه العملية التي يتم من خاللها إرسال رسالة معينة 

ومن خالل  هذه التعاريف تبين لنا ، 3باستخدام أكثر من أسلوب و من خالل وسائل اتصالية محددة"

دام مختلف أن اإلتصال هو عبارة عن عملية أو فن نقل وتوةيل وتبادل األفكار بين الطرفين باستخ

 .األساليب مثل الكالم، الكتابة، اإلشارات ..........الخ

 ثانيا:عملية االتصال.

 إلتصال ليس عملية سهلة و بسيطة بل هي معقدة و ةعبة و تتضمن عدد من الخطوات و العناةر ا

 وذلك من خالل ما يلي:

 )معلومات  تبدأ عملية االتصال بوجود شخص )مرسل( يرغب في إبالغ طرف آخر )مستقبل

 ؛معينة من أجل التأثير في سلوكه على نحو ما

 ؛يقوم املرسل بتطوير فكرة ذهنية ) في عقل املرسل (حول موضوع معين يود إبالغه لشخص  

  بعد إتمام املرسل بلورة الفكرة الذهنية، يقوم بتحويل هذه الفكرة إلى رموز أي لغة يستطيع

 ؛املستقبل فهمها

 ؛لرسالة" التي يود املرسل إرسالها إلى املستقبلينتج عن عملية الترميز "ا  

  بعد إتمام الترميز يختار املرسل وسيلة لنقل هذه الرسالة و قد تكون هذه الوسائل إما كتابية أو

 ؛شفوية

 ؛يتسلم املستقبل الرسالة 

 ؛يقوم املستخدم بتحليل الرموز و تفسير الرسالة 

 ؛ل إلى املعنىنتيجة لتفسير و تحليل الرسالة، يتوةل املستقب 

                                                           
 .30ص2001الطبعة األولى، دار وائل، عمان، ، مبادئ االتصال التربوي واإلنسانعمر عبد الرحيم، نصر هللا، 1

 .23ص2009الطبعة السادسة، إثراء للنشر والتوزيع، عمان،  املدخل إلى االتصال الجماهيري،عصام سليمان املوس ى،  2

 .253ص2004الطبعة الرابعة، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،  -مدخل استراتيجي –، سلوك املستهلك محمد إبراهيم عبيدات3
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 ؛بناءا على ما توةل إليه املستقبل من معاني يقوم بقبول الرسالة أو رفضها 

  التغذية الرجعية حيث يقوم املستقبل بالرد على الرسالة وبالتالي يتحول املستقبل إلى مرسل

 ؛حيث يقوم ببلورة رده و تحويله إلى رسالة و اختيار وسيلة لتوةيلها )الرسالة( إلى املرسل

 عوقات و التشويش و الضوضاء و تتمثل في كل ما يمكن أن يتدخل و يعيق عملية االتصال امل

 .1عند كل خطوة من الخطوات السابقة

( : خطوات /عناصر عملية االتصال3الشكل رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 .17-16ص ص  2009، دار حامد عمان، ، مهارات اإلتصال في عالم اإلقتصاد و إدارة األعمالحريمحسين  1

  

 مرسل

  لديه فكرة  ذهنية

الذهبية  ترميز الفكرة  

يختار المرسل وسيلة 
 اإلتصال 

  لمستقبل الرسالةيتسلم ا

 

 ضوضاء

  تشويش 

 التغذية

ة يالرجع   

 قبول / رفض الرسالة 

يتوصل المستقبل إلى 
المعنى / الفكرة    

يفسر المستقبل 
 الرسالة 

 رسالة
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 املصدر : حسين حريم، مهارات اإلتصال فى عالم اإلقتصاد و إدارة األعمال، دار حامد عمان، 2009 ص 17

 في املؤسسة. االتصال: طبيعة الثالثطلب امل

يمكن تقسيم االتصاالت )تدفق البيانات واملعلومات ( في املنظمة تبعا ألسس مختلفة هي 

  األسس:االتجاه, األسلوب االتصال, القناة و فيما يلي يأتي توضيح لهذه 

 تصنيف االتصاالت بموجبه كما يلي : أساس اتجاه االتصاالت :  -1

يتم نقل البيانات واملعلومات باتجاه واحد فقط أما باإلرسال اإلتصال بإتجاه واحد )بسيط( : -1-1

 البيانات واملعلومات فقط كالجهاز املايكروف الصوتي، أو الستقبالها فقط كالجهاز التلفاز.

علومات باتجاهين ولكن ليس بنفس الوقت أي يتم نقل البيانات واملاإلتصال نصف املزدوج : -1-2

 .1وجود فاةل زمني بين إرسال املعلومات و البيانات و إستقبالها

يتم نقل البيانات واملعلومات بكلى اإلتجاهين في آن واحد أي إرسال اإلتصال كامل اإلزدواجية : -1-3

بالنسبة ألنظمة االتصال الهاتفي أو البيانات واملعلومات واستقبالها يتم في آن واحد كما هو الحال 

 عملية االتصال بين حاسبين.

 تصنيف االتصاالت تبعا لهذا األساس إلى نوعين هما :أساس أسلوب االتصاالت :  -2

يتم نقل البيانات واملعلومات بشكل رموز ثنائية الواحدة تلو األخرى  االتصاالت املتسلسلة :-2-1

يفضل استخدام هذا األسلوب في االتصاالت بعيدة املسافة  بشكل تسلسلي عبر خط نقل واحد، إن

 والتي بتعذر فيها بناء عدد كبير من الكابالت بين طرفي االتصال.

                                                           
 .93ص  2005الطبعة األولى، دار وائل، عمان،، املدخل إلى نظم املعلومات، محمد آل فرج الطائي1
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يتم نقل البيانات واملعلومات على شكل بايت واحد في كل مرة من خالل  االتصاالت املتوازنة :-2-2

سرع من عملية النقل باملقارنة مع االتصال استخدام قناة نقل واحدة كل رمز ثنائي على النحو الذي ي

 املتسلسل.

تصنيف االتصاالت إعتماد على قنوات االتصال إلى نوعين هما: أساس قناة االتصاالت :  -3

.1االتصاالت الرسمية واالتصاالت الغير الرسمية  

وهي االتصاالت التي تحصل من خالل خطوط السلطة الرسمية واملعتمدة   االتصاالت الرسمية : -3-1

 بموجب اللوائح والقرارات املكتوبة، وقد تكون داخلية أو خارجية.

أي تدفق البيانات واملعلومات والناجمة عن التفاعالت بين أقسام  االتصاالت الداخلية : -3-1-1

 :  2يضاف إليها نوع آخر جديد هي كاآلتي ونشاطات املؤسسة ويكون ذلك على ثالثة أنوع، و 

ويكون اإلتجاه هذا اإلتصال من أعلى إلى أسفل، والتي تنطوي على االتصاالت النازلة :  -1 -3-1-1

 .3القواعد واألمور والتعليمات والتوجيه

 ويكون االتجاه هذا االتصال من أسفل إلى األعلى أي من املرؤوسيناالتصاالت الصاعدة :  -3-1-1-2

إلى الرؤساء أو من مستوى إداري أدني إلى مستوى إداري أعلي في الهيكل التنظيمي مثل الشكاوى 

 4......إلخ.

و يقصد بها تلك التي تتم بين موظفي املستوى اإلداري الواحد بهدف االتصاالت األفقية :  -3-1-1-3

 .5التنسيق بين جهودهم

كون ما بين شخصين من مستويين تنظيمي مختلفين وهو ياالتصاالت القطرية )التقاطي( :  -3-1-1-4

و ال تربطهما عالقة رئيس بمرؤوس، يقصد من هذه اإلتصاالت تجاوز مستويات تنظيمية معينة بغرض 

                                                           
 .95-94محمد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص  1

 .96مرجع سابق ص  2
 .19ص 2007، الطبعة األولى، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، القاهرة مهارات االتصالمحمد سالم عازة، 3

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأثرها على إدارة املوارد البشريةعبد الرحمان القري، 4

 .21تخصص إدارة أعمال، جامعة محمد بوضياف، املسيلة، بدون سنة ص منشورة(، ،)غير وعلوم التجارية
 .138ص 2006، دار الوفاء، اإلسكندرية، ، فن االتصال في الخدمة االجتماعيةمحمد سيد فهمي5
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إختصار الوقت والجهد، هذا النوع من اإلتصاالت يجب أن يكون في حاالت محدودة جدا و واضحة ألن 

 .1ما لإلحتكاك و النزاع بين العاملينتكرار تجاوز مستوى تنظيمي معين سيشير حت

و هي عبارة عن تدفق البيانات و املعلومات الناجمة عن التفاعالت بين  االتصاالت الخارجية : -3-1-2

:املؤسسة و بين بيئتها الخارجية و يكون على نوعين 
 
 

البيئة الخارجية إلى و هي عبارة عن تدفق البيانات و املعلومات من االتصاالت الداخلة :  -3-1-2-1

 املؤسسة مثل ذلك التشريعات الحكومية، بيانات عن املنافسون والزبائن ......الخ.

أي تدفق املعلومات من املؤسسة إلى البيئة الخارجية مثال ذلك تقارير االتصاالت الخارجة :  -3-1-2-2

الدوائر الحكومية التي تتطلب مثل  تتبعها املؤسسة إداريا أو إلى الجهات األعلى التي األداء املرسلة إلى

                                                                                                                        .2هذه التقارير

و هي االتصاالت التي تتم بطريقة غير رسمية بين العمال حيث  االتصاالت الغير الرسمية : -3-2

بادلون املعلومات واألفكار و وجهات النظر في املوضوعات التي تخصهم وتخص عملهم و هذا خارج يت

 .3الشبكة الرسمية

إن هذه اإلتصاالت هي جزء من واقع الحياة في املؤسسات و يمكن أن يكون لها نتائج و آثار 

ء إلى ما يدور و يقال و إطالع لإلشاعات و األقاويل و يتطلب األمر من املدرين إستمرار و اليقظة و اإلةغا

العاملين بإستمرار على ما يجري في املؤسسة و اإلةغاء إليهم, كما تعد هذا نوع من االتصاالت أقل 

 .4تكلفة و أكثر سرعة

 االتصاالتتكنولوجيا املبحث الثاني: أساسيات حول تكنولوجيا املعلومات و 

 .لوجيا و تكنال ماهية املطلب االول :

                                                           
 20-19حسين حريم، مرجع سبق ذكره، ص 1

 .96محمد آل فرج الطائي، مرجع سبق ذكره، ص 2

، مذكرة،) غير منشورة(، كلية العلوم االقتصادية وعلم التيسر،تخصص تسويق، جامعة خدمات التامين وأثره على الزبون تسويق كريم بيشاري،  3

 .44, ص2005سعد حلب بالبليدة، البليدة،  

 نفسه 4
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 حاـــجن لـــك وراء فـــتقو هـــفي يشـــنع يذـــلا رـــلعصا ةزـــمي تاالـــالتصوا تاـــملعلوما اـــتكنولوجي بحتـــةأ   

قد أةبحت التكنولوجيا تلعب دورا مهما في النهوض  كما   تملنظماوا ادلألفر ققهحي قوـــتف او

 .الكثير من الدول  باقتصاديات

 : مفاهيم حول التكنولوجيا أوال 

 :التكنولوجياتعريف  -1

( تعني التشغيل Technoيرجع أةل التكنولوجيا إلى الكلمة يونانية التي تتكون من مقطعين هما )   

 .1( أي العلم أو املنهج، لذا تكون بكلمة واحدة هي علم التشغيل الصناعيLogosالصناعي، والثاني )

واملهارات والخبرات الجديدة التي و يمكن تعريفها من جهة التحليل االقتصادي بأنها "مجموعة املعارف 

يمكن تحويلها إلى طرف إنتاج أو استعمالها في إنتاج سلع وخدمات وتسويقها وتوزيعها، أو استخدامها 

 .2في توليد هياكل تنظيمية إنتاجية"

يمكن تعريف التكنولوجيا على إنها :"تطبيق اإلجراءات املستمدة من البحث العلمي والخبرات العلمية  و

املشكالت الواقعية، وال تعني التكنولوجيا هنا األدوات واملكائن فقط بل أنها األسس النظرية لحل 

 .3والعلمية التي ترمي إلى تحسين األداء البشري في الحركة التي تتناولها"

 : يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجه منها مايلي : أنواع التكنولوجيا -2

 نجد مايلي : كمعلى أساس درجة التح -2-1

التكنولوجيا األساسية : و هي التكنولوجيا التي تمتلكها أغلب املؤسسات الصناعية واملسلم به  -2-1-1

 وتتميز بدرجة التحكم كبير جدا.

                                                           
 .22ص  2006الطبعة األولى، دار املناهج، عمان، إدارة التكنولوجيا )مفاهيم و مداخيل تقنيات تطبيقات علمية(،غسان قاسم الالمي، 1

، أطروحة دكتوراء دولة، )غير منشورة(، كلية العلوم تكنولوجيا اإلنترنت و تأهيل املؤسسة لإلندماج في اإلقتصاد العاملينوفيل حديد، 2

 .52-51ص ص  2006/2007اإلقتصادية و العلوم التسير، جامعة الجزائر،

، منشورات املنظمة تكنولوجيا األداء البشري في املنظمات:األسس النظرية و دالالتها في البيئة العربية املعاصرةرة، دإبراهيم  عبد البارى، 3

 .26ص  2003العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،
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تكنولوجيا التمايز : و هي التي تملكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من املؤسسات الصناعية  -2-1-2

 بها عن بقية منافسيها.وهي التكنولوجيا التي تتميز 

 : هناك على أساس موضوعها  -2-2

تكنولوجيا التسيير : وهي التي تستخدم في تسير تدفقات موارد، ومن أمثلتها البرامج والتطبيقات  -2-2-1

 التسيرية .

تكنولوجيا التصميم : وهي التي تستخدم في نشاطات التصميم في املؤسسة كالتصميم  -2-2-2

 .بمساعدة الحاسوب 

وهي تلك املستخدمة في عماليات الصنع ، وعمليات التركيب :  تكنولوجيا أسلوب اإلنتاج -2-2-3

 واملراقبة .

 تكنولوجيا املعلومات واالتصال : وهي التي تستخدم في معالجة املعلومات واملعطيات ونقلها . -2-2-4

 نجد :  على أساس درجة التعقيد -2-3

عالية : وهي التكنولوجيا شديدة التعقيد، والتي من الصعب على تكنولوجيا ذات درجة  -2-3-1

 املؤسسات الوطنية في الدول النامية تحقيق إستغالله إال بطلب من ةاحب البراءة .

قل تعقيدا من سابقتها، حيث بإمكان املختصين املحلين في الدول أتكنولوجيا العادية : وهي  -2-3-2

  .1ز أيضا بضخامة تكاليف اإلستثمارالنامية إستيعابها غير أنها تتمي

 تكنولوجيا املعلومات : : املطلب الثاني

 _مفهوم تكنولوجيا املعلومات :1

يتضمن مفهوم تكنولوجيا املعلومات كل نظم و أدوات الحاسوب التي تتعامل مع إنسياق   

الرمزية املعقدة من املعرفة أو مع القدرات اإلدراكية الذهنية و في حقول التعليم والذكاء، بذلك تشكل 

 تكنولوجيا املعلومات مظلة شاملة لكل عالقات التكنولوجيا بمعطيات الفكر اإلنساني. 

                                                           
)غير منشورة(، كلية العلوم  ، مذكرة ماجستير،تكنولوجيا املعلومات واإلتصال و تأثيرها على تحسين األداء اإلقتصادي للمؤسسة، ملين علوطي1

 . 10 -9، ص ص2004/ 2003اإلقتصادية و العلوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، الجزائر،  
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تكنولوجيا املعلومات بأنها : "األنشطة واألدوات املستخدمة لتلقى، تخزين،  "روجر كارتر"رف يع  

تحليل، تواةل املعلومات في كل أشكالها، تطبيقها لكل جوانب حياتنا شاملة، املكتب، املصنع و 

 املنزل". و يميز روجر كارتر بين ثالث جوانب رئيسية لتكنولوجيا املعلومات : 

 األول : تكنولوجيا تسجيل البيانات وتخزينها،الجانب -

 الجانب الثاني : تكنولوجيا تحليل البيانات،-

 .1الجانب الثالث : تكنولوجيا توةيل البيانات )االتصال(-

تعرف تكنولوجيا املعلومات بأنها : "خليط من أجهزة الكمبيوتر و وسائل االتصال ابتداء من كما 

الصناعية و التقنيات املصغرات و الفلمية و االستنساخ، تمثل مجموعة األلياف الضوئية إلى األقمار 

هي تكنولوجيا املعلومات ، و 2كبيرة من االختراعات الذي يستخدم املعلومات خارج العقل البشري"

 و يقصد التنافسية". ميزتها و املنشآت اإلدارية املنظمات ضوئها في تبنى التي األساسية القاعدة

توفير الوسائل،  في تسهم أن يمكن التي والتطبيقية و العلمية الفنية املعرفة أنواع كل بالتكنولوجيا

 تسهل التي األفضل و األداء العالية الكفاءة ذات و اإللكترونية امليكانيكية املعدات، اآلالت، األجهزة

 .3لية"و فاع بكفاءة النوعية و الكمية أهدافها للمنظمة و تحقق الوقت و توفير الجهد لإلنسان

كما عرفتها وزارة التجارة والصناعة البريطانية تعريفا شامال هي : "الحصول على البيانات و 

معالجتها و تخزينها و توةيلها و إرسالها في ةورة معلومات مصورة أو ةوتية  أو مكتوبة أو في ةورة 

وعرف ، 4و الالسلكية"رقمية، ذلك بواسطة توليفة من اآلالت االلكترونية و طرق املواةالت السلكية 

                                                           
1
 .39ص  1990، دار العربي للنشر و التوزيع بدون مكان النشر، تكنولوجيا املعلومات و صناعة و اإلتصال الجماهيرى محمود علم الدين،  

http://www.4shared.com/get/UP5u-n7D/________.html 

 . 32ص  1989دار الشروق، القاهرة، تكنولوجيا املعلومات و تطبيقاتها، محمد الهادي،  2

 والخدمية املساهمة الصناعية الشركات في الداخلي التدقيق كفاءة في وأثرها املعلومات تكنولوجيا جودةشكر،  حمدون  وطالل العرود فالح شاهر 3

 .478ص  2009 4  العدد ،5 املّجلد ، املجلة األردنية في إدارة األعمال،  األردنية العامة
 86ص 2010، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  االتصاالت اإلدارية داخل املنظمات املعاصرةبوحنية قوي، 4
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(Haag et peter تكنولوجيا املعلومات بأنها : "مجموعة من األدواته التى تساعد مستخدميها على )

 .1التعامل باملعلومات و بإنجاز الفعليات أو األنشطة ذات العالقة بمعالجة املعلومات"

تلف الوظائف من ومن خالل هذه التعريفات يتضح لنا أن تكنولوجيا املعلومات تتمثل في مخ

تجميع للبيانات وتحليلها وتخزينها و إسترجاع املعلومات و ذلك عن طريق التكامل بين اآلالت 

 اإللكترونية و نظم اإلتصاالت الحديثة.

 تتميز تكنولوجيا املعلومات بمجموعة من الخصائص أهمها :خصائص تكنولوجيا املعلومات : _2

: فالتكنولوجيا تجعل كل األماكن اإللكترونية متجاورة، مثال على ذلك شبكة  تقليص الوقت-"

االنترنت التي تسمح لكل واحد منها بالحصول على ما يلزمه من معلومات و معطيات في وقت قصير 

 مهما كان موقعه الجغرافي، 

مالها بشكل جيد و : تعمل تكنولوجيا املعلومات على رفع اإلنتاجية حين يتم إستعرفع اإلنتاجية 3-

 فعال؛ 

: تعددت إستعماالت تكنولوجيا املعلومات لتعدد إحتياجاتنا لها، أبسط مثال على ذلك  املرونة4_

الحاسوب الذي نستعمله في حياتنا اليومية والعملية، فهو أداة للكتابة والقيام بمختلف العمليات 

ا تمنح لإلنتاج كفاءة عالية وهذا بكسب املعقدة مثل اإلتصال عن البعد أو القرب .....الخ.كما أنه

 تكنولوجيا املعلومات مرونة كبيرة باملقارنة مع آلة محدودة اإلستعمال؛

: ويقصد بها األسرع و األةغر و األقل تكلفة وهي من أهم مميزات   la miniaturisation التمتمة5_

 .2تكنولوجيا املعلومات فهي تتميز بالتحسن الدائم في سرعتها وسعة ذاكرتها

 :أقسام تكنولوجيا املعلومات _ 3

شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات تطورا كبيرا وذلك من سنة إلى أخرى بل ومن يوم إلى آخر، حيث     

 : ع هذا التطور حتى أةبح يضم مجاالت و أقسام عديدة نذكر منهاإتس

                                                           
، فى جودة الفندقية دراسة لعينة من الفنادق السياحية في محافظة كربالء تكنولوجيا املعلومات أثر ، بشار عباس الحميري، أحمد كاظم بريس 1

 . 348مجلة أهل البيت بجامعة أهل البيت، العدد الرابع ص

مذكرة ماجستير،) غير منشورة(، كلية العلوم  (،دور املعلومات في توجيه إستراتيجية املؤسسة )دراسة حالة مجمع صيدالغنية اللوش، 2

 .99-89ص ص  2001/2002لوم التسيير،تخصص إدارة أعمال، جامعة الجزائر، االقتصادية و ع
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تتمثل هذه الصناعة في املؤسسات التي تنتج امللكية الفكرية عن  وصناعة املحتوى املعلوماتي : 3-1

 .طريق املحررين و املؤلفين و غيرهم

وتتم بواسطة شركات االتصال و البث التي تتم من خاللها توةيل  صناعة بث املعلومات :2_3

 .من أماكن تواجدها إلى مستخدميها املعلومات

وتقوم هذه الصناعة على منتجي األجهزة الخاةة بتكنولوجيا  صناعة معالجة املعلومات :3-3

 .1املعلومات و االتصال كما تشمل هذه الصناعة على منتجي البرمجيات

 تكنولوجيا االتصاالت.:الثالثاملطلب 

 مفهوم تكنولوجيا االتصاالت :اوال :

 قيمة أو فائدة بال تصبح املعلومات هذه لكن و   تمعناجم املعاةر ركائز إحدى املعلومات ربتعت

 االتصاالت ثورة أحدثت لقد و.  املناسب بالقدر و املناسب الوقت يف مريديها ، ىلإ تصل مل إذا

الحياة،  جوانب تلفخم ديثةحلا ياةحلا االتصال وسائل دخلت و ،العادية حياتنا اطمنأ يفجذرياريتغي

 السمة وباتت  في  االلكترونيات ةناعة يف مذهال  تطورا  ةرياألخ السنوات يف ملالعا شهد اكم

 هذا  ميزت يتال املتقدمة الصناعة ب اةطالحا إليه يشار و ، يلاحلا عصرنا تطبع يتال  الرئيسية

 ميزت  و التطور  املتسارعة الصناعة هذه هي العصر ةمس كانت فإذا االتصالبتكنولوجيا  العصر

 2. ظهور مجتمعات املعلومات أسباب أهم من  كانت فانها  السابقة العصور باقي عن يلاحلا عصرنا

 الثورة ثلتمت  أساسية ثورات سمخ على مر التاريخ ربع االتصال تطور بان  الذكر من البد و

والثانية في تدوين اللغة واقترنت الثورة الثالثة باختراع الطباعة في منتصف  اللغة تطور يف ىلاألو

 املوجات و الكهرباء اكتشاف خاللوبدأت معالم الثورة الرابعة من  عشرالقرن التاسع 

 ظهرت مث من و التصوير و اتفهلا ووالسينما  يفالفوتوغراوالتصوير  التلغراف و الكهرومغناطيسية

طرف الباحثين بالثورة الخامسة نتيجة التطورات  من يتمس يتال  التكنولوجيا و العلم ثورة

 األقمار و البصرية األلياف مثل وسائط بإدخالالتكنولوجية واملعلوماتية وتطوير شبكات الهاتف 

 .املعلومات تلقي و نقل و بث لتسريع االةطناعية

 أي ىلإ ملالعا يف مكان أي من املعلومات نقل من كننامت يتال هي  االتصال تكنولوجيا أن  كما

 تسهيل على تعمل يتال التكنولوجيا هي االتصاالت تكنولوجيا، وعالية" سرعة و بفعالية آخر مكان

                                                           
،  امللتقي الوطني األول حول املؤسسة دور تكنولوجيا املعلومات في تحسين قدرات املؤسسة الجزائريةحاج عيس ى آمال، هواري معراج، 1

 .110ص 2003أفريل  23-22االقتصادية الجزائرية وتحديات املناخ االقتصادي الحديد 

 

شهادة  بشير كاوجة دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي في املؤسسات اإلستشفائية  العمومية الجزائرية ، رسالة لنيل2

 22ص  2013_2012ماجستير في علوم التسيير ،ورقلة، جامعة قاةدي مرباح 
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وتندرج تحتها مجموعة انظمة  ،تلفةخم أماكن يف يتواجدون الذين ماعاتجلا أو األفراد نيب االتصال

الى تقنيات  باإلضافة ،والفيديو  التلفزيون و ،الراديو و ،الفاكس و ،التلكس و ،اتفهلا مثل

 والبريد اإللكتروني. تبادل البيانات اإللكترونيالحاسب بما في ذلك 

 ثانيا :مميزات تكنولوجيا االتصاالت:

تميزت تكنولوجيا االتصاالت بانها عملت على تحسين وتسريع و الرفع مع قدرة وجودة التواةل 

 و يفالثقا رباملن أةبحت يثحب االقتصادية و الثقافيةمابين البشر مما وضعها في مقدمة األولويات 

 الذين هم زماننا يف املعلوماتية الوسائل هذه  تلكومم أةبح ، كما  الناسالذي يقصده  التعليمي

   . يديروناملعلومة و يصنعون

  املعلوماتية التقنيات من موعةجم على  اعتمدت ديثةحلا االتصال تكنولوجيا أن البعض و يرىو

 : التالية تصاليةاإل

  الصناعية وخاةة اقمار االتصاالت بنمطيها وهما نمط اقمار التوزيع  و نمط اقمار البث  االقمار

 ؛املباشر

  ؛بشبكات الكابل املرتبطة االتصال قمار او شبكات الكابل 

 ؛االتجاه متعددة الترددات توزيع نظم 

  ؛التلفزيون الفائق الجودةااللياف البصرية )الصوتية(، و 

  القدرة.نظم البث اإلذاعي فائق 

 ياتربجموال األجهزة والنظم يعمج املتطورة وتشمل املعلومات تقنياتوباالضافة إلى ذلك هناك 

 ،املناسب وعرضها استنساخها أو بعيدة مسافات ربع بثها كذلكآليا   املعلومات املتعلقة بتداول

 1مسموعة. أو مصورة أو مرئية

 

 اإلتصاالت. و  الثالث : تكنولوجيا املعلومات املبحث

يعد مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال مفهوما متداخال بعض الش يء نظرا للتطور الذي  

شهدته، فمعظم هذه التكنولوجيا كانت موجودة منذ سنوات الثالثين املاضية أو أكثر. و ما يمكن 

 إعتباره جديد بدرجة كبيرة هي العمل الشبكي و خاةة االنترنت. 
                                                           

 
1
 23بشير كاوجة مرجع سبق ذكره ،ص 



تكنولوجيـا املفاهيمي ل اإلطار                                                                              الفصل األّول         

 املعلومات واالتصاالت
 

 
20 

 يا املعلومات و االتصال : ماهية تكنولوجاألول املطلب  

أةبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مرتبطة بتطور املجتمعات في عصرنا الحاضر، فهي 

تعتبر الوسيلة األكثر  أهمية لنقل املجتمعات النامية إلى املجتمعات األكثر تطورا، حيث تساهم بطريقة 

دة لإلقتصاد الرقمي الذي يعتمد على مباشرة في بناء مجتمع جديد ينطوي على أساليب و تقنيات جدي

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مفهوم تكنولوجيا املعلومات و االتصال

ليس مفهوما وحيد املعنى والتخصص، فهو  (TIC)إن مصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصال  

: الرياضيات، اإلعالم اآللي، االتصال، األدب، علم اإلجتماع، علم من إهتمامات عدة تخصصات 

النفس، هندسة االتصاالت، الفلسفة......و لقد ظهر مفهومه األةلي في الواليات املتحدة األمريكية 

باسم "تكنولوجيات اإلعالم" الناتجة عن دمج الحواسب بالخطوط الهاتفية وفي اليابان بإسم 

وفي بعض دول أوروبا )إسبانيا،فرنسا....( بإسم اإلتصال عن بعد و املعلوماتية الكمبيوتر و اإلتصال 

  .1بتأثر من علوم اإلعالم شاع في أوروبا املصطلح الحالي

تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال بأنها : "جمع وتخزين ومعالجة وبث  rowleyيعرف رولي 

ولكن  sofwareأو البرامج  hordwareباستخدام املعلومات وال يقتصر ذلك على التجهيزات املادية 

بتصرف كذلك إلى أهمية دور اإلنسان و غاياته التي يرجوها من تطبيق و إستخدام تلك التكنولوجيات 

 .2دئ التي يلجا إليها لتحقيق خبراتهو القيم و املبا

و تعرف كذلك بأنها : "عبارة عن ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة و عبارة املعلومات و تسويقها و 

تخزينها و استرجاعها و عرضها و توزيعها من خالل وسائل تقنية حديثة و متطورة و سريعة، ذلك من 

 .3تصاالت الحديثة"خالل اإلستخدام املشترك للحاسبات و نظم اإل

                                                           
 .26ص 2010، الطبعة األولى، دار الثقافة، عمان، التكنولوجيا الجديد لإلعالم واالتصالفيصل دليو،  1

، التطبيقات و األساليب الناجحة إلستخدام تكنولوجيا اإلتصاالت و املعلومات في تعليم و تعلم الجغرافياحسين محمد احمد عبد الباسط، 2

 .3ص 2005و البشرية، العدد الخامس مارس مجلة التعليم باالنترنت، جمعية التنمية التكنولوجية 
 .53ص ، مرجع سبق ذكره،نوفيل حديد3
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فيعرفان تكنولوجيا املعلومات و االتصال في ظل  "jane laudon" kenneth laudon " ما"أ

التغيرات الجديدة والعالم الرقمي على أنها : "أداة من األدوات التسيير املستخدمة و التي تتكون من 

 خمسة مكونات : 

 لمعالجة؛العتاد املعلوماتي : تتمثل في املعدات الفيزيائية ل 

 البرمجيات؛ 

  تكنولوجيات التخزين : تتمثل في الحوامل الفيزيائية للتخزين املعطيات كاألقراص الصلبة

 والضوئية وبرمجيات لتنظيم املعطيات على الحوامل الفيزيائية؛

  تكنولوجيا االتصال : و تكون من معدات و وسائط فيزيائية و برمجيات تربط مختلف لواحق

نقل املعطيات من مكان إلى آخر بحيث يمكن وةول الحواسيب إلى معدات  العتاد ونعمل على

 .و تقاسم األةوات و الصور و الفيديوهات اإلتصال لتشكيل شبكات التبادل

 1 الشبكات : تربط هذه الحواسيب لتبادل املعطيات أو املوارد
. 

هي مجموعة من األدوات  االتصالومن خالل هذه التعاريف يتبين أن تكنولوجيا املعلومات و 

التقنية الحديثة واملتطورة تعمل على جمع وتخزين ومعالجة املعلومات واسترجاعها وإيصالها 

 باستخدام تقنيات االتصال الحديثة.

  أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصال -2

البلدان الغنية و قوية لتجاوز اإلنقسام اإلنمائي بين  واالتصاالت أداة املعلومات تكنولوجيا تعتبر

بغية دحر الفقر، الجوع، املرض، األمية والتدهور البيئي. و كما يمكن  الفقيرة و اإلسراع ببذل الجهود

بالقراءة، الكتابة، التعليم، و التدريب إلى أكثر املناطق  توةيل منافع اإلملام ت منلهذه التكنولوجيا

 
ً
فهي تسمح للناس بالوةول  التنمية االقتصادية  تساهم تكنولوجيا املعلومات واإلتصال في، و إنعزاال

 
ً
تعمل هذه تكنولوجيا ، و إلى املعلومات و املعرفة املوجودة في أي مكان بالعالم في نفس اللحظة تقريبا

رفع من فرةة تحول العالم إلى تو تقاسم املعلومات و املعارف  االتصالعلى  ة األشخاصزيادة قدر على 

 و رخاءا 
ً
 .لجميع سكانهمكان أكثر سلما

إلى وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة،  و اإلتصال باإلضافة املعلومات تمكن تكنولوجيات

بدلوهم في املجتمع العالمي، بغض النظر عن  الجنسية  األشخاص املهمشين و املعزولين من أن يدلوا

                                                           
 .13 -12ص ص  شوقي شاذلي، مرجع سبق ذكره1
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تسوية بين القوة و عالقات ال التي يحملونها أو إنتمائهم العرقي أو القومي أو الديني، فهي تساعد على

األفراد، املجتمعات، والبلدان من تحسين  و بوسعها تمكين، ةنع القرار على املستويين املحلي و الدولي

 في
ً
 السابق.  مستوى حياتهم على نحو لم يكن ممكنا

من هذا يتضح أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال دور هام في تعزيز التنمية البشرية  

ة واالجتماعية والثقافية، ذلك ملا لهذه األخيرة من خصائص متميزة و أكثر كفاءة من وسائل واالقتصادي

تتخطى بذلك الحدود الجغرافية  االنتشار االتصال التقليدية، فتكنولوجيا املعلومات واالتصال واسعة 

يمة، كما القد االتصالو السياسية للدول لتصل إلى أي نقطة من العالم عجزت أن تصل إليها وسائل 

و التعليمية لكل مختلف شرائح البشر، متاحة في  أنها تمتاز بكثرة و تنوع املعلومات و البرامج التثقيفية

أي مكان و زمان و بتكلفة منخفضة. فهي تعد مصدر هام للمعلومات سواء لألشخاص أو املؤسسات 

العنصر البشري من خالل البرامج بمختلف أنواعها أو للحكومات، كما أنها تلعب دورا هاما في تنمية 

 التي تعرض من خاللها كبرامج التدريب و برامج التعليم و غيرها.

لهذا يكون من الضروري اإلهتمام بهذه التكنولوجيا وتطويرها إستخدامها بشكل فعال، وعليه   

خالل إبراز مع تدريب وتعليم األفراد على استعمالها، و توعيتهم بأهميتها في التنمية والتطور، من 

 . 1أهميتها على الصعيد الجزئي و الكلي

 .تكنولوجيا املعلومات و االتصالخصائص -3

و يعني أن الذي يستعمل هذه التكنولوجيات مستقل ومرسل في آن واحد, كما أن األطراف  الفعالية :

ملؤسسات و في عملية اإلتصال يمكنهم تبادل األدوار, وهذا بسبب نوع من الفعالية بين األشخاص و ا

 مجموعات أخرى.

 (E-MAILيعني أنه يمكن إستقبال الرسائل في أي وقت كحالة البريد اإللكتروني ) غير محدد بالوقت :

مثل حالة األنترنت تملك  NTICهي خاةية التي تسمح باستقاللية  التكنولوجيات جديدة  الالمركزية :

إستمرارية عن العمل في كل الحاالت يستحيل على أي جهة ما أن توقف األنترنت ألنها شبكة إتصال 

 بين األشخاص و املؤسسات.

يمكن ربط األجهزة حتى لو كانت مختلفة الصنع بين الدول أو املدن عن طريق النت :  اإلتصال

 الصانعة.

                                                           
1 http://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/uploads/.doc ( .22.02.2018  )  
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كن له أن يستفيد من الخدمات أثناء تنقالته مثل الحاسوب املحمول يعني أن املستعمل يمحركية : 

 والهاتف النقال 

: يمكن لها أن ترسل معلومات من وسط إلى آخر مثال إرسال رسالة مسموعة إلى  عملية تحويلية

 رسالة مكتوبة أو منطوقة مثل القراءة اإللكترونية

إلى شخص مثل أن ترسل إلى أشخاص أخرين : يعني يمكن أن نبعث رسالة  عملية الكشف عن الهوية

 دون املرور باملؤسسة و يمكن التحكم فيها  مثل حالة اإلرسال من املنتج إلى املستهلك.

 : تعني أن الشبكة يمكن أن تتسع مثل أن تشمل عدد أكبر من األشخاص. التوزيع

ر في أي ناحية من العالم ألنها تستعمل فضاء أكب هي البيئة التي تفعل هذه التكنولوجياتالعوملة : 

وتسمح بتدفق رأس مال املعلومة في عاةمة املعلومات، ال مركزيتها سمحت بازدهارها في البيئة العاملية 

 . 1خاةة في التبادل التجاري الذي يسمح بأن يتجاوز مشكل الزمن و املكان

من    املعلومات واالتصاالتتكنولوجيا من بين ما تقدمه  فوائد تكنولوجيا املعلومات و االتصال :_4

 فوائد للمؤسسة نذكر منها مايلي :

 تطوير أدوات اإلدارة العليا عن طريق تنظيم كفاءات املستخدمين؛ 

 تحسين التوظيف الداخلي للمؤسسة؛ 

  تحسين اإلنتاجية و الكفاءة و تطوير الخدمات و املنتجات؛ 

 سرعة اإلستجابة ملتطلبات الزبون؛ 

 دون اإلنقطاع للبقاء في الخدمة و املحافظة على الحصة السوقية؛اإلبتكار و التجديد ب 

  إتساع شبكة التوزيع و خلق عروض مالئمة ملتطلبات الزبون؛ 

 ركيزة اإلبداع و التنمية و خلق منتجات جديدة، خدمات جديدة، أسواق جديدة،....الخ؛ 

 تساهم في تحسين جودة خدمات املقدمة لزبائن؛ 

  املؤسسة و زبائنها؛بناء عالقة وطيدة بين 

 2إنتشار و توسع التجارة االلكترونية. 

 

                                                           
1     http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5     (2018/02/22)  

 .49ص مرجع سبق ذكره، ،املؤسسات الصغيرة و املتوسطة مقياس تكنولوجيات و نظم املعلومات فى إبراهيم يختي،2

http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
http://www.memoireonline.com/01/10/3125/m_Limpact-des-TIC-sur-lentreprise3.html#toc5
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 .املطلب  الثاني :انواع تكنولوجيا املعلومات

إلى وجود عدة تقسيمات  لها ومن ابرز  أدىإن تعدد التكنولوجيا ادى إلى وجود عدة 

 التقسيمات ما يلي :

   E .Brousseau اوال: تصنيف

تصنيفا قائما على الوسائل او نوع التكنولوجيا وحسبه فان تكنولوجيا  E .Brousseau لقد اقترح

والإتصال تتجسد في ثالث مجموعات اساسية هي : وسائل اإلتصال عن بعد ،الوسائل  املعلومات 

 املعلوماتية ووسائل التليماتيك.

ولفظ طبيعيين :تساعد هذه الوسائل على اإلتصال املباشر  بين االفراد  بتعبير _الوسائل عن بعد 1

 نجد الهاتف ، الفاكس ،البريد اإللكتروني ....الخمن بين هذه الوسائل 

ترتبط بأنشطة محددة تتمثل جمع وتحزين ومعالجة املعلومات وهذه  _الوسائل املعلوماتية : 2

 أو خدمة أو مؤسسة .  العمليات تبقى  في حدود التركيبة التنظيمية سواء كانت مركز عمل 

وسائل وأساليب عمل تهدف إلى ربط نظم معلوماتية فيما بينها كالتبادل اآللي  التيليماتيك:_وسائل 3

عن الوسائل املعلوماتية من حيث انها تؤثر مباشرة على   وتختلف وسائل التيليماتيك  (EDIللمعطيات )

 ميكانيزمات التنسيق .

 ثانيا:التصنيف حسب معيار تسيير وقت العوملة 

نجد ةنفين من تكنولوجيا املعلومات واإلتصال الوسائل املتزامنة والوسائل يف وفقا لهذا التصن

الغير املتزامنة فالوسائل املتزامنة تضمن تبادل املعلومات في الوقت الحقيقي ، اما الوسائل الغير 

  1املتزامنة فتضمن تبادل املعلومات في أوقات مختلفة

 .واإلتصاالت حسب معيار الزمن(:تصنيف تكنولوجيا املعلومات 1جدول رقم )

الهاتف الثابت،النقال ،الوسائل   وسائل متزامنة

                                                           
1
دور تكنولوجا املعلومات واالتصال في تحسين تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،رسالة لنيل شهادة املاجستير في علوم  بن بوزيد شهرزاد، 

 77ص 2011/2012التسيير ،بومرداس ،جامعة امحمد بوقرة 
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 اللحظية،املحادثات، املحاضرات  املصورة 

 

الفاكس، االنترنت ،الوسائل اإللكترونية، املواقع 

 (BLOG، املدونات اإللكترونية )WIFIاإللكترونية ،

 

 وسائل غير متزامنة

Source : sylvie LADAME,op-cit ,p :13 

 تطبيقات مرافقة -تصنيف تكنولوجيا املعلومات : شبكات  رابعا :

 شبكات الحاسوب هو حاجة األشخاص و برمجياتهم إلى الرئيس ي لظهور : إن السبب الشبكات_1

 التشارك بالبيانات و املصادر فالحواسيب الشخصية املستقلة تعتبر أداة فعالة في انجاز الكثير

 غير قادرة على االستفادة مما هو متاح من إمكانيات في األجهزة األخرى.من األنشطة و لكنها 

 املشاركة بالبيانات و البرامج تحقيقها هو يمكن كان أبسط أشكال املشاركة التي قديمفي الو

 هذه املشاركة و في أوائل السبعينات تنفيدفقط و ذلك من خالل استخدام األشرطة املمغنطة في 

 أنظمة الشبكات و توالت عمليات التطوير تطوير  شاركة بكل أشكالها تمو تحقيقا ملبدأ امل

 و التحديث في جميع جوانب شبكات الحاسوب إلى أن وةلت إلى ما هي عليه اآلن من تطور 

 .و هذا ما نجده جليا في شبكة االنترنيت

 العالم حيث املنتشرة عبر : هي شبكة الشبكات تربط ماليين الحواسيب شبكة االترنيت_2

 مزان لهمار ييطرة و بروتوكول انترنت اللذان تستخدم هذه الشبكة بروتوكول النقل و الس

TCP/IP لتأمين االتصاالت الشبكية لذا فإنها أوسع شبكة حواسب في العالم تزود املستخدمين 

 من و الوةول إلى اآلالفواألخبار االلكتروني و نقل امللفات  كالبريدبالعديد من الخدمات 

 قواعد من البيانات...الخ.

 كمشروع ظهورها سنة 1969من  تارخية اعتبارا مراحل االنترنت عبر  و لقد تطورت شبكة

 . ARPANETبحث مقدم من وزارة الدفاع األمريكية و قد أطلق عليه تسمية شبكة أربانيت 

 قامت جامعة مينيسونتا األمريكية 1991ففي عام  تارخية هامة  هذه الشبكة تطورات عرفت لقد

 بإنجاز برنامج جديد يقدم تسهيالت جديدة في الوةول إلى املعلومات املخزنة في الشبكة أطلق

 مشروع CERNو في العام التالي طرحت مؤسسة تعرف باسم  Gopherعليه اسم غوفر 

 العالم. عبر  الشبكة العنكبوتية

 د ليتوسع إلى ما هو عليه1992رنيت فقد بدأ نهاية سنة أما التطبيق االقتصادي و التجاري لالنت
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 ***...الخ.  *G2B، C2B** ،B2B اليوم من تطبيقات تجارية مختلغة في شكل 

 سواء في  حيزهي شبكة خاةة مكونة من مجموعة من الحواسيب  :شبكة االترانيت-3

 قاعدة بيانات يتم تراسلمحدود املساحة أو في مناطق متباعدة و تتطلب هذه الشبكة وجود نظام 

 على ذلك ربط أنظمة مجموعة من الجامعاتومثال جزاء الشبكة أاملعلومات منه و إليه عبر 

 .1األنظمة املالية و اإلدارية و املكتبات مثل من خالل شبكة موحدة 

 

 : هي شبكة تستعمل نفس بروتوكوالت االنترنيت بغرض خلق شبكةشبكة اإلكسترانيت_4

 ردين، املوزعين...الخ(.و موجهة للتعامل مع شركاء املؤسسة ) الزبائن، امل خاةة باملؤسسة

 : يتكون هذا النوع من الشبكات من مجموعة من األجهزة و الحواسيبالشبكات املحلية_5

 جغرافيةمنطقة و أكثر و موزعة ضمن أببعضها البعض بواسطة كيبل واحد املوةولة 

 و مجموعة أبنية بدون استعمال تكنولوجياأو ةغيرة تسبيا كأن تكون طابق من بناية أمحدودة 

 االنترنيت.

 : تقدم هذه الشبكات خدمات اتصالية و معلوماتية كثيرة و قداملرافقة للشبكات التطبيقات-6

 و الها مع بيئتها الداخلية و الخارجيةستعمبما يخدم املؤسسة و يسهل اتطويرها تم استغاللها و 

 (، التبادلGroupwareمن الخدمات نذكر: خدمة البريد االلكتروني، البرامجيات الجماعية )

 ( .flow work)(، التدفق االلكتروني للوثائق EDIااللكتروني للمعطيات )

 ةوات،أ: و هو تبادل للرسائل النصية و ملفات متنوعة ) خدمة البريد االلكتروني_7

 يرا من التكاليف العالية للنداءات الهاتفية بعيدةثيقلل كةور، برامجيات ...( و هو يحد و 

 جزاء املؤسسة.أاملدى و يفعل االتصال بين مختلف 

 : هي شكل متخصص من أشكال املؤتمرات عنGroupwareالبرمجيات الجماعية -8

 واقع مختلفة من أن يعملوا سويةيعملون في م لذينبعد و مؤتموات البيانات التي تسمح لالفراد ا

 غير متزامنة. أو  متزامنة   بطريقة مشتركة   مشاريععلى وثائق و 

 : هي دائرة وثائق يعمل عليها بالتناوب سستخدمين workflowالتدفق اآللي للوثائق _9

 ة جماعية على نفسفتخدمين في البرمجيات الجماعية بصفي مستويات مختلفة ففيما يعمل املس

 " يضم تتبع سيرورة معينةworkflowائق و في أوقات مختلفة فإن تدفق الوثائق "الوث

 من Yمن املستوى األول يعمل على امللف ثم يؤكد و يبعث إلى املستعمل  Xفاملستعمل 

 من املستوى الثالث كما يمكن لعدة Zاملستوى الثاني و الذي بدوره يؤكد و يبعث إلى املستعمل 

 .واحد العمل ثم اإلرسال إلى املستوى األعلى للتأكيدمستعملين في مستوى 
                                                           

1
 78 77سبق ذكره ،ص ص،مرجع بن بوزيد شهرزاد 
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إلكترونية  : هو نظام معلوماتي جماعي هدفه التبادل بطريقة EDIالتبادل اإللكتروني للمعطيات _10

في     يكة ر ش  سائل مهيكلة و معبرة عن العمليات التسيرية بين حواسيب مؤسسات مستقلة لكنر ل

% منها 73.5لوجيا واسعة االستعمال في املؤسسات األوروبية حيث أن تكنو  EDIو يمثل   إطار اقتصادي

 1.و في كل القطاعات تستعمل هده التكنولوجيا

 املطلب الثالث : آثار استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 مستوى على هائلة تطورات أحدثت قد واالتصال املعلومات تكنولوجيا تطبيقات إن  

 تلفخم على اةةخلوا العامة املؤسسات يعمج تغزو أن التطبيقات هذه استطاعت كما ،املؤسسات

 أثار على الضوء وسنسلط ،التطبيقات هذه من بآخر أو بشكل لوخي منها أيا دجن نكاد فال ،أنواعها

  التنظيمية ، املختلفة وانبجلا على أثرها خالل من واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام

 2و االجتماعية االقتصادية

 .التنظيميةاوال :االثار 

 يفثلت متة ريديات كبحتاملؤسسات املعاةرة خلق  يفإن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
دد العالقات ما بينهما من خالل املرتكزات التالية حتاالت عدة خاةة من الناحية التنظيمية حيث جم

حجم الوظائف واملستويات اإلدارية والتحول  يفالتقليص ، مع بينهما جلأو الالمركزية  أو ا، املركزية)

وانب كما جلوسوف يتم تناول كل جانب من هذه ا (،،..الشبكي ىلرمي  إهليكل التنظيمي من اهلشكل ا يف

 :3 يفي الجدول التاليلي 

 

 

 

 والتقليدية TIC(فرق بين مؤسسة تعتمد 2الجدول رقم )

                                                           
1
 78،مرجع سبق ذكره ،ص بن بوزيد شهرزاد 

2
في تحسين االتصال الداخلي للمؤسسة لنيل شهادة ماستر في العلوم  املعلومات واالتصاالت بوعلي فريدة ،فوضيل حكيمة ،دور تكنولوجيا  

 60 57ص ص 2013/2014اإلقتصادية ،بويرة ،جامعة اكلي محمد اولحاج،
3
 287-291ص ص،  2009عمان، لطبعة الثانية دار وائل للنشر، ااإلدارية مدخل معاةر املعلومات نظم ،ميدي وآخرون حلم عبد اهللا اجن .
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 العوامل واالبعاد

 

 

 املؤسسة التقليدية

 

 TICاملؤسسة املعتمدة على 

دودية وانعدام املرونة  حمضيق و تصميم العمل    واسعة ومرونة عالية 

و املركزية  حنالتوجه  فلسفة اإلدارة   املركزية والالمركزية   نيمع بجلا   

يكل التنظيمي  هلا وقراطي  ريهرمي /ب   مفلطح الشبكي   

 واسع ضيق   نطاق إشراف اإلدارة العليا  

ط اإلدارة  من  قيادي إشراف 

(نيمبدع ري)غ نيمهيكل   نينوعية العامل  مبدع ومتكيف   

 ضعيف واسع دور اإلدارة الوسطى

العمل   يفاالت التركيز جم  التركيز على العمالء التركيز على األنشطة   

 قليلة كثيرة عدد املستويات اإلدارية

 290ره ص ذك سبق مرجع ،وآخرون ميديحلا اهللا عبد مجن: املصدر

 اإلقتصادية. ثانيا :اآلثار 

 ،مفاهيم عدة تريتغ ،واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وثورة املعلومات عصر ريتأث تحت

 قوة املعلومات وأةبحت ،املادي املال رأس من نسبيا أهم الفكري ،  ألنا املال رأس أةبح فقد

 هذه يزتمت كما ،املعلومات اقتصاد هو املعاش االقتصاد مضافة قيمة العمل على تضفي وثروة

 ةجتالنا االقتصادية اآلثار لعلو الصناعة، و الزراعة اقتصاد منتجات عكس السريع بتنقلها الثروة

 العناةر كأحد اإللكتروني  اسبحلا استخدام يف تتمثل املعلومات التكنولوجيا استخدام عن

 يف ريالكب األثر اآللية اسباتحلا استخدام لتطور كان حيث ،التكنولوجيا ذههل املكونة األساسية

 مستويات يف فاضخنا من اآلالت هذه به تتميز ملا ذلك وما ،التكنولوجيا هذه استخدام اقتصاديات

 ىلإ باإلضافة يف ،افضل  بشكل املعلومات تدفق وضمان ،والصيانة التشغيل في أسعارها والسهولة

 والالمركزية املركزية مفهوم ريتعم يف يتهامهوأ ،املختلفة اسباتحلا أنظمة وتطابق للتوسع قابليتها

 املعلوماتي الهائل واسهاماتها  الكم زينخت على تهاقدر ىلإ باإلضافة ،ة املؤسس يف التنظيمي يكلهلا يف

 1.املطلوبة والواجبات املهام ازجنا ودقة سرعة يف

 ثالثا: اآلثار اإلجتماعية.
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 ،والترفيه ريوالتفك للعمل تلفةخم أساليب فقط نحنامت ال واالتصال املعلومات تكنولوجيا إن

 وتساعد تنعكس يتال الثقافية والتحوالت ،املختلفة األخالقية ياراتخلا بعض أيضا لنا تقدم انها بل

 على يترتب القيمي البناءاملجتمعي ،و  البنيان على أثارا لقخي امم ،والتصرفات السلوك توجيه يف

 املجتمع منها : على وسلبية ابيةجيا أثاروهذا يخلق ،واالتصال املعلومات تكنولوجيا استخدام

 يترتب وما ينوالتق العلمي البحث وتطوير والتعليمية التربوية العملية على املستقبلية اآلثار 

 ؛املعلومات الجم يف يلالدو والتعاون االنفتاح يف جديدة فلسفة خلق من ذلك علي

 ؛األفراد اهل يتعرض يتال املعانات فيفختو املشكالت حل يف التكنولوجيا هذه ريتسخ كيفية 

 وبناء ريالتعب وحرية االجتماعية والعدالة باملساواة املطالبة من ديدةجلا السلوكات تشجيع 

 ؛خلإ...والفكرية امللكية حقوق ايةمحو الشخصية العالقات

 ة.ميرجلا مكافحة على والعمل يويةحلا لقياسات 

 على عديدة سلبية اتريتأث اهل بأن دجن واالتصال املعلومات لتكنولوجيا املظلم انبجلا يف أما

 بالتعب اإلةابة ،العرض للشاشات الصحية املخاطر) مثل الصحية اآلثار منها نذكرواملجتمع  ،الفرد

اع و املجاالت الكهرومغناطيسية إدمان الهاتف املحمول واالنترنت ، تعب العين اإلشع اطرخم ،املتكرر

والصداع ( وكذا جملة من املخاطر البيئية نذكر منها : استهالك الطاقة ، وما تخلقه على الجانب البيئي 

 .ضرة بالبيئة ...الخ، مشكالت وحدات التصنيع املواد امل

، مما ساعد على نشر الجريمة  أهدافها ريغ يف التكنولوجيا هذه استغالل متباإلضافة إلى ذلك 

في املجتمع، واملساعدة على تهديد االمن العام والتطرف الديني والعقائدي والدعوة للتعصب 

 .    1والعنصرية والترويج لسرقة املعلوماتية وانتحال الشخصيات

 

 

 

 

 

                                                           
1
 نفسه 
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 الخالصة:

تكنولوجيا املعلومات واالتصال هي مجموعة مترابطة من األدوات والوسائل لها خصائص 

ومميزات تتمتع بها وعلى رأسها السرعة في األداء والتقليل من النفقات، والسهولة في االستخدام، والتي 

يعد تطور ، وتجعلها تحتل مكانة هامة في أغلب القطاعات، بل تشمل حتى األفراد واملجتمعات

تكنولوجيا املعلومات واالتصال من أبرز مظاهر الربع األخير من القرن املاض ي وبدايات القرن الحالي، و 

يرى العلماء املختصين في هذا املجال أن تطور ةناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال يعد أهم إنجاز 

الزمن و يجعل من العالم أشبه تكنولوجي تحقق، حيث استطاع اإلنسان أن يلغي املسافات و يختصر 

بالشاشة اإللكترونية الصغيرة، حيث سخرت تكنولوجيا املعلومات و االتصال  خدمات لتسهيل حركة 

 التبادالت و تحسين العالقات، 

واالتصال والذي أةبح يمثل أحد أهم املتغيرات  علومات نتشار الواسع لتكنولوجيا املاال إن 

الرقمية، حيث أةبحت القوى التي تسيطر على ةناعة هذه  العاملية ساهم في ظهور الفجوة

التكنولوجيا هي وحدها مؤهلة للحفاظ على مواقعها وضمان تقدمها، فالثورة املعلوماتية وشبكة 

االتصاالت عبر األقمار الصناعية سمحت بفرض إيديولوجية جديدة وهي البقاء لألقوى من خالل 

 األداء االقتصادي الجيد

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 
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 تمهيد:

في ظل املتغيرات االقتصادية الجديدة والتوجه نحو العوملة وتسارع وتيرة اإلبداعات 

التكنولوجية، أصبحت املؤسسات االقتصادية تواجه ضغوطا متزايدة نحو إحداث التغيير والتطوير، 

في وقت أصبحت فيه طرق وأساليب اإلنتاج والتنظيم متجددة، ، وقد واكب ذلك قفزات كبيرة في 

واالتصال التي لها تأثير  املعلومات وتطبيق أدوات وتكنولوجيات مختلفة من أهمها تكنولوجيا  استخدام

ق الكفاءة والجودة وحسن كبير حيث تسمح بإيجاد منهج عمل سليم وواقعي يساعد على تحقي

ة املؤسسبواالتصال  املعلومات تكنولوجيا عالقة هذا الفصل ليتناول لك جاء ذوبناءا على   التسيير،

ماهية املؤسسة حيث يتناول املبحث األول االقتصادية، وقد ثم تقسيمه إلى ثالثة مباحث، 

الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة محيط املؤسسة االقتصادية، وفي مبحث  املبحث، أما االقتصادية

 أخير نتطرق إلى  عالقة تكنولوجيا املعلومات باملؤسسة االقتصادية.

 

 

 املؤسسة االقتصادية.املبحث االول : ماهية 

والبحوث النظرية   االقتصاديةو  العلميةللدراسات هي مجال واسع  االقتصاديةاملؤسسة 

والتطرق   تعار يفهامن خالل    االقتصاديةوامليدانية ، وهدفنا في هذا املبحث  التعرف على املؤسسة 

 املؤسسة على  مستوى االجتماعي و االقتصادي . وأهدافالى تطورها التاريخي  ومع تقديم الخصائص 

 . االقتصادية: مفهوم املؤسسة  األول املطلب 

ريف التي أعطاها علماء املالية و املفكرون االقتصاديون للمؤسسة االقتصادية  عاالت  تتعدد

كل كما  اختلفت  آراء االقتصاديين حول  تعريف املؤسسة ، حيث لوذلك لتشعبها ولتعقد وظائفها، 

منها يرتكز على جانب من جوانبها كالهيكل او العناصر املكونة لها وطبيعة نشاطها  وسوف نوضح  هذا 

 .1 ن التعاريففي جملة م
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يرى الدكتور عمر الصخري على ان املؤسسة  تنظيم انتاجي معين ، الهدف منه هو ايجاد قيمة 

سوقية معينة من خالل الجمع  بين عوامل انتاجية معينة ثم نتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح  

ها ، ة الباعة منفي الكمياملتحصل من الفرق بين االيرادات الكلية والناتجة من ضرب سعر السلعة 

 وتكاليف االنتاج.

تعرف املؤسسة على انها "املؤسسة لها صيغة إعتبارية مستقلة وتحمل اسما مستقال ولها و 

مميزات املستقلة ونظامها الخاص بها ، ولها حسابها املصرفي كما لها خطتها الخاصة بها  وهذا الكيان 

الدلة وملعرفة النجاحات   القانوني الضروري  والهام لتحديد حقوقو و واجبات املؤسسة اتجاه

ابع صناعي أو يمكن اعتبار املؤسسة عميل اقتصادي يقوم بنشاط اقتصادي ذات ط، و 1املحاسبية "

وبالتالي هيكل عضوي متكامل مكون من مجموعة عناصر مادية وبشرية   2تجاري او خدماتي

ل لتشكيل هيكل )مستخدمين  و مصالح و وحدات اقسام ( تترابط مع بعضها البعض  بشكل متكام

 اقتصادي  ومنه فان املؤسسة  نظام متكامل مشكل من مجموعة العناصر ذات  التاثير التبادل.

املؤسسة االقتصادية هي عبارة عن مجموعة من الوسائل املستعملة )عوامل وبمنظور عام 

هي تنظيم اقتصادي ، و االنتاج ( سواء كانت بشرية او مادية او مالية ، تهدف الى تحقيق اهداف معينة

مستقل ماليا في اطار قانوني و اجتماعي معين هدفه دمج عوامل االنتاج من اجل االنتاج او تبادل سلع 

او خدمات من اعوان اقتصاديين اخرين بغرض تحقيق نتيجة مالئمة وهذا ضمن شروط اقتصادية 

 تبعا لحجم ونوع نشاطه .و تختلف باختالف الحيز املكاني و الزماني الذي يوجد فيه هذا التنظيم 

 3املطلب الثاني : التطور التاريخي للمؤسسة االقتصادية .

ان املؤسسات االقتصادية املختلفة التي نراها  في الواقع لم تظهر باشكالها  الحالية من اول مرة 

بل كان ذلك لعدة تغيرات  وتطورات متواصلة  و متوازية من التطورات التي شهدتها النظم 

دية  و االجتماعية و الحضارات البشرية منذ ان تمكن  االنسان من االستقرار و تحضير االقتصا

حاجاته  ونظرا  ملا للمؤسسة من اهمية  ودور في النشاط االقتصادي للمجتمعات  فانه يجدر بنا 

                                                           
1
   

تكنولوجيا املعلومات و االتصاالت الحديثة على تسيير اإلستراتيجي للمؤسسات االقتصادية ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل اثر  2

، علوم التسيير ، كلية  2امعة قسنطينة ، ج 2012/2013شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير ، بلقيدوم صباح ، مبارك بوعسة ، 

 60العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ص 
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اإلطالع على تطوراتها  ضمن املجتمع ابتداء من  اإلنتاج األسري البسيط  لغاية ظهور التكتالت و 

 الشركات املتعددة الجنسيات .

 االنتاج االسري البسيط :   -1-

لقد اعتبر االنسان زراعة االرض وتربية املواش ي  من اهم النشاطات واهم  موارد حياته وذلك لتلبية 

البسيطة   حاجاته  الساسية و املتمثلة في  املاكل ، املشرب ، امللبس ، وقد استعمل بعض االدوات 

والتي يقوم بنحتها و تحضيرها كبار االسر ، وكان  هذا النشاط  يتم داخل االسر  وفي الحقول او املدن  

تصنع وفق طلبات  معينة من  ، كما ان التجارة لم تعرف انذاك  ، حيث كانت املنتجات  اليدوية 

واهم تصنع  وفق طلبات  املجتمع، التي افراد املجتمعات  وعادة تتم املبادلة  باملقايضة بين االسر  

الحرف اليدوية  التي كانت سائدة  في تلك االزمنة  النجارة ، الحدادة ، الدباغة و صناعة املنتجات  

 الجلدية  كنعال و السروج  وكذلك الغزل والنسيج  وصناعة السالسل .

 ظهور  الوحدات الحرفية : -2-

تجمعات حضرية  و ارتفاع الطلب نوعا ما  على  بعد ان تهيأت  الظروف املتمثلة في تكوين 

املنتوجات الحرفية  من مالبس و ادوات  انتاج و لوازم مختلفة  باالضافة الى ظهور  و الول مرة  عمال 

بدون عمل  أو  باعمال مستقلة  في منازلهم كل هذا ادى الى  تكوين محالت  او  ورشات  يتجمع  فيها 

جل  انتاج اشياء معينة  تحت اشراف كبيرهم او اقدمهم  في الحرف  اصحاب الحرف  املتابهة من  ا

على شكل اسري  يغيب فيه االستغالل  او القسوة و هكذا  فقد وجدت عدة ورشات  حرفية ...

 1للتاجرين ، النحاسين ، الحدادين ......الخ 

 النظام املنزلي للحرف : -3-

ادى ظهور طبقة التجار و الراسماليين  إلى  إستعمالهم لعدة طرق من اجل الحصول على 

بإضافة إلى التعامل على املجموعات املنتجات وبيعها في ظروف مرضية  ومن الطرق املستعملة 

 الحرفية ، االتصال باالسر  في املنازل وتمويلهم  باملواد من اجل  انتاجهم لسلعة معينة  غالبا كانت

عملية االنتاج املنزلية  مرحلة من مراحل  انتاج السلعة  وقد وجد التجار  سوق العمل  خاصة في 

االسر الريفية  التي كانت على استعداد لزيادة دخلها  بواسط احتراف حرفة  اخرى إلى جانب الزراعة ، 
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ي املنازل ال يملكون  يمكنها من تغطية حاجاتها املتزايدة  وهكذا اصبح و الول مرة  عمال حرفيون  ف

وكل منها مرتبط  باألخر  ارتباطا  اموال  ممولون من طرف تجار اصحاب رؤوس سوى قوة عملهم  و 

 نفعيا  

 ظهور املانيفاكتورة  : -4-

ان تراكم  التغيرات التي شهدتها طرق اإلنتاج  الحرفي نظرا  لتطور األذواق  و املستوى  

لسكان من جهة اخرى  وكذلك ظهور االكتشافات الجغرافية ، الحضاري من جهة  و إرتفاع عدد  ا

ادت الى إثراء  طبقة التجار الراسماليين  الذين امتلكو  أدوات انتاج يدوية فعملو  على ايجارها  الى 

القيام  بانتاج طلباتهم  التي كانو يطالبون  بتنفيذها  في اوقات اشخاص  و اسر داخل املنازل من اجل 

ان يقومو بجمع عدد من الحرفيين  تحت  مناسبة في وقت  الحق استطاع  هؤالء  التجار بمواصفات  

من اجل ان يتمكنو من مراقبتهم  بشكل اكبر  وان يستعملو وسائل انتاجهم  بشكل اكثر سقف واحد 

والتي تتكون من ادوات بدائية يشتغل   manufactureاستغالال وهكذا ظهرت  املصلنع في كلها االول  

ليها العمال بايديهم وتخضع لتنظيم يختلف عن تنظيم الوحدات الحرفية السابقة اذ اصبح فيها ع

صاحب املحل واالدوات هو املشرف على عملية االنتاج  من بدايتها الى نهايتها وقد كانت املانيفكتور ة 

الذي تولدت تعبر عن منعرج حاسم في تاريخ املؤسسة االقتصادية حيث تعتبر شكل االنتاج اليدوي 

 عنه  املؤسسة الرأسمالية فيما بعد  .

 : املؤسسة الصناعية اآللية-5-

بعد ان توفرت االسباب من اكتشاف عملية موجهة نحو االنتاج الصناعي واتساع السوق اكثر 

فأكثر ولعب الجهاز املصرفي دورا هاما في التطور   اإلقتصادي ، ظهرت املؤسسات اآللية  األولى التي 

يدوية حسب تعريفات بعض اإلقتصاديين  آللية بعد ان كانت املانيفاكتورة فيها وسائل العمل اكانت 

فان اآللة آنذاك  لم تكن سوى جهاز مكون من مجموعة من االجزاء كانت ذات شكل يدوي وعند 

ل   اخرين  فان االدوات  في الحرف كانت تستعمل طاقة محركة يدوية  في حين أن اآللة هي أداة  تستعم

ويرجع االقتصاديين ظهور اول الورشات  أو ائيا أو من الريح ...........الخ، طاقة محركة حيوانيا او م

املؤسسات  الرأسمالية الى بداية القرن الثامن عشر  أي بظهور  املؤسسات الكبرى املشغلة لعدد كبير 
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االكثر تطورا كان في انجلترا  من العمال  وكذا بروز تقسيم العمل وتجدر االشارة  أن ظهور  الورشات

 1يد "أركوريخ" في ميدان النسيج .على 

 التكتالت والشركات املتعددة الجنسيات : -6-

مع التطور الذي شهده االقتصاد  الرأسمالي  كانت هنالك ضرورة للمؤسسات إلتباع عدة 

إستراتجيات تتكتل فيما بينها )التكتل االقتصادي ( و كذا الدخول في األسواق الخارجية  ليس في 

ي ما يدعى شركة صورة موزعة للسلع و الخدمات فقط بل أيضا كمنتج  في أكثر من بلد خارجي وه

 ة الجنسيات.متعدد

 ب_تطور التاريخي املؤسسة االقتصادية الجزائرية :

مرت املؤسسة االقتصادية الجزائرية بعدة مراحل، ظهرت بعد االستقالل ونحن نعلم أن الجزائر 

فكانت املرحلة األولى هي ، ملين كانوا من املعمرين واألجانب%من العا 90 خرجت مدمرة االقتصاد و

،التي ظهرت كرد فعل للظروف االقتصادية، السياسية واالجتماعية. قد وصل مرحلة التسيير الذاتي 

مؤسسة وكانت اغلبها  413و345إلى ما بين  1964عدد املؤسسات الصناعية املسيرة ذاتيا في سنة

صغيرة الحجم، لكن منهج التسيير الذاتي لم يدم طويال حيث تحولت هده املؤسسات الصغيرة إلى 

تحت املراقبة املباشرة للدولة ولم يعد التسيير الذاتي يسيطر إال على  1965مؤسسات وطنية في سنة

% للمؤسسات الخاصة، ففي هده 2.41%للمؤسسات الوطنية و6.49%من القوى العامة مقارنة مع5.6

 ...sns الشركة الوطنية للحديد والصلب  و  sonatrachاملرحلة تأسست الشركة الوطنية للنفط والغاز

حلة كانت تحدد األهداف العامة لالقتصاد الوطني حسب منطق الخطة االقتصادية في هذه املر 

املوضوعية وليس حسب قانون العرض والطلب، بهذا أصبحت عملية اتخاذ القرارات تتم خارج 

2املؤسسات الوطنية من طرف الجهاز املركزي للتخطيط
. 

 

الث : خصائص املؤسسة االقتصادية  واهدافها .املطلب الث  

الخصائص و املقومات التي نتكلم عنها هنا هي تلك التي تتصف بها املؤسسة اإلقتصادية  إن

ذاتية  صفاتصناعيا أو في طريق التنمية ، غير أن املؤسسة العادية لها  أينما كانت سواء في بلد متقدم

ئص هي التي بها للتعرف على مكانتها )نقاط قوتها و ضعفها( ، وهذه الصفات أو الخصا االستعانةيمكن 
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السابقة الذكر يمكن أن نستخلص أهم  ريفاالتعومما سبق و من مختلف  .تمكنها أول من التطور 

 : كالتاليالخصائص التي تتصف بها املؤسسة و هي 

للحقوق و الصالحيات و من حيث  امتالكهاإن املؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث  -

  واجباتها و مسؤولياتها

  .البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف مواتيةقدرتها على  -

  .التحديد الواضح و الجلي لألهداف و األساليب التي تزاول نشاطها في حدودها -

القدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها و ذلك بضمان وفرة املواد األولية و  -

  .ات والقروضكذا املوارد املالية عن طريق اإلعتمادات ،اإليراد

أهم ، ومن  اقتصاديةوحدة  باعتبارهانمو الدخل الوطني االقتصادية تساهم في املؤسسة واملؤسسة 

 :1الرئيسية لها نجد ما يلي الخصائص

 خاصية الهيكلة املنظورة و املالئمة-1-

 اتخاذيعبر الهيكل أساسا عن تكوين الوضعية للمؤسسة ، كيفية تنظيمه مستويات املسؤولية و 

 الوظائفالقرارات فيها كلما كانت الهيكلة واضحة معبرة جدا عن العالقات و التبادالت بين األقسام و 

من جهة و مرنة لتأخذ التغيرات املرتبطة باملحيط و اإلستراتيجية من جهة أخرى ، كلما كانت أكثر 

يه فإن الهيكل الكالسيكي مالئمة ومساعدة على تحقيق األهداف و بالتالي األداة الجيدة أو األحسن و عل

الحديثة إطالقا في السنوات األخيرة نجد املؤسسات في  املؤسسون  يالءمانو منه التنظيم التقليدي ال 

الدول الصناعية بما فيها الكثير من املؤسسات اليابانية التي تبذل جهودا جبارة في إعادة تنظيم هيكلها 

لذلك فإن حظوظها في البقاء و املالئمة  اهتماماال تولي  اقتصاديةإذا وجدت حاليا مؤسسات  نشاطهاو 

مع قوى السوق املتضاربة و املستجدات الكثيرة و السريعة في عصرنا الحاضر قليلة جدا ، ماذا إذن في 

 حالة نوع املؤسسات الجزائرية 

  خاصية التقرب من املستهلك-2-

بط بوجود املستهلك الفعلي أو املتوقع مرت االقتصاديةمما الشك فيه وجود املصانع و املؤسسات 

،فتكاثر  االستهالكبالتوجه نحو السوق أو  االقتصاديةاملستقبل ينصح أن تقوم تلك الهياكل  باعتبار و 

بين املستهلكين من جهة أخرى تفرض على املؤسسة الحديثة  االختالفاتاإلنتاج من جهة و كذلك 
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 االقتصاديةأكثر من السوق أو املستهلك بمعنى هذا انه على املؤسسة املساهمة في الحياة  االقتراب

و الرغبات من النواحي الكمية و النوعية و الجودة كي  االحتياجاتبتقديم دراسات قصد التعرف على 

 بيع ما تنتجه بيعه عوضتنتج ما يمكن 

 : خاصية اللجوء إلى تكنولوجيا املعلومات -3- 

إن مميزات املؤسسة في البلدان املتقدمة ذات تكنولوجيا عالية تنطوي مثل هذه التكنولوجيات 

باملعلومات ،ن خاصيتها هي  أخرى على كل الوسائل التقنية و اآللية الحديثة و التي ترتبط بكيفية أو 

أنها تمكنت من الحصول و جمع البيانات و معالجتها و تحويلها إلى معلومات موثوق فيها ، لتخزينها و 

  االقتصاديةإرسالها عند الطلب دون تأخير بالنسبة للمؤسسة 

  على اإلبداع و التجدد االعتمادخاصية -4-

 للقوةو طرق اإلنتاج إذ أنه املصدر األساس ي  باملنتجاتاملقصود باإلبداع هنا التكنولوجي املرتبط 

التنافسية،أما التجديد فهو تعبير إيجابي من شأنه أن يساعد على تحسين التسيير و األداء ويدخل 

األفكار و التنظيم و بالنسبة لإلبداع خاصة فمزاولته يمكن أن يكون  ضمن هذا التجديد في طرق تسيير

مع هيكل التعليم العالي و  االرتباطو  لالتصالك مهما كانت الطريقة إما صفة رسمية أو عكس ذل

دول  اقتصادياتالبحث العلمي و التكنولوجي أصبحا أمرين ضروريين في هذا العصر و ما تعاني منه 

  .العالم النامي في هذا الصدد إنما هو عدم و جود أو ضعف العالقات بين الهياكل كلها

 1املؤسسة االقتصادية : أهدافب_

عدة أهداف تختلف  ، العمومية منها و الخاصة الى تحقيق االقتصاديةيسعى منش ئ املؤسسات 

 : يلي بين هذه األهداف نذكر ما منو حسب إختالف أصحاب املؤسسات و طبيعة و ميدان نشاطها ، 

 ؛تحقيق متطلبات املجتمع 

 ؛والتدقيق لإلنتاج و التوزيع الجيدالتخطيط و إلستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج ا 

 ؛نفيذ الخطط و البرامجمراقبة ت  

  ؛ ضمان مستوى مقبول لألجور 

  ؛تحسين مستوي معيشة العمال 
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 ؛ إقامة أنماط إستهالكية معينة 

 ؛توفير تأمينات و مرافق للعمال  

 ؛توفير وسائل ترفيهية و ثقافية  

  ؛تدريب العمال املبتدئين  

 ؛تخصيص أوقات للرياضة  

 ؛البحث و التنمية  

لنسبة عالية و هذا  االتصالمع تطور املؤسسات عملت على توفير اإلدارة ،مما زاد أهمية و 

تؤدي دورا هاما مساندا  االقتصاديةحسب حجم املؤسسة الذي يتناسب طرديا معها كما أن املؤسسة 

مجال البحث و التطوير التكنولوجي ، نظرا ملا تمثله من وزن في مجموعها  يالبالد ف يالقائمة فللسياسة 

و خاصة املؤسسات الضخمة منها ،من خالل الخطة التنموية للدولة املتوسطة األجل التي يتم من 

من الهيئات و مؤسسات البحث العلمي و املؤسسات بدءا خاللها التنسيق بين العديد من الجهات 

 . الخ....... االجتماعي االقتصاديهيئات التخطيط اآلخر كاملجلس و كذا  االقتصادية

 واملحيطاملؤسسة االقتصادية     املبحث الثاني:

 يعمل 
ً
 مفتوحا

ً
املؤسسة كوحدة اقتصادية ليست معزولة فهي تتأثر بعدة عوامل كونها نظاما

بالنواحي االقتصادية ضمن محيط متفاعل يتميز بمعطيات متغيرة ومستمرة، خاصة تلك املتعلقة 

واالجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية، وهذا يعني أن املؤسسة االقتصادية ال يمكن أن تبقى 

وتنمو بدون دراسة البيئة املحيطة بشكل علمي وصحيح سواء تعلق األمر بالبيئة الخارجية أو البيئة 

 أو سلبا، ومن هنا فإن  الداخلية، فالبيئة أو املحيط له تأثير كبير على خدمات
ً
املؤسسة إما إيجابا

الدراسات امليدانية تؤدي نتائجها إلى مساعدة املؤسسة على التأقلم مع عوامل محيطها املتغيرة وجعلها 

 تؤثر بشكل إيجابي.

وال شك أن تحديد مفهوم البيئة أو املحيط الخاص باملؤسسة االقتصادية من أهم املسائل التي 

ين في مجال علم اقتصاد املؤسسة الذي ال يقتصر على دراسة املؤسسة في حد ذاتها يتعرض لها الباحث

.بل يتعدى ذلك ليشمل العالقة بين املؤسسة والبيئة
 

 مفهوم محيط املؤسسة :أ_

البيئة التي تعمل فيها املؤسسة هي عبارة عن مجموعة عناصر مؤثرة ولكن غير متحكم فيها ويرى 

 سفينة في هذا البحر، والبحر هو عبارة عن البيئة هي عبارة  »بروكتوز 
ّ
عن بحر واملنظمة ما هي إال
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ومن هنا يالحظ وفق العالقة [1]«املتغيرات الخارجية والسفينة هي املنظمة بما فيها املتغيرات الداخلية

 :[2]السابقة أن البيئة تصنف إلى قسميـن

 :الكبرى لتطور املجتمع.بمعنى اإلطار الكلي الذي يجمع االتجاهات املـاكروبيئـة 

 :أي اإلطار الجزئي الذي ينطوي على العناصر التي هي في اتصال مباشر مع املؤسسـة.امليكـروبيئـة 

وما يالحظ من خالل التصنيفات املتعددة للبيئة هو أنه توجد قوى أو متغيرات داخلية وخارجية تتأثر 

تستفيد منها، وعليه فإن تحليل املحيط أو البيئة بها املؤسسة وال تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن أن 

 :[3]من طرف املؤسسة يسمح بتسليط الضوء على نقطتين هامتين وهمـا

.تحديد املزايا والتهديدات البيئيـة 

 القادرة على التأثري على نشاط املؤسسـة. تقييم مختلف العناصر 

 : 4ب_مكونات محيط املؤسسة

 مجموعة من العناصر يمكن تقسيمها :يتكون محيط املؤسسة من 

 _عناصر جزئية : وتشمل األطراف و املتغيرات التي لها عالقة مباشرة مع املؤسسة 

وهي الوسط العام الذي يكون نظام اشمل يحتوي على العناصر الجزئية يتبع عدة _عناصر كلية : 

 مقاييس في تحديد عناصره 

 : تعمل املؤسسة على اختيار املكان املناسب الذي تستخدمه مقرا لها  العناصر الجزئية

اعتماد على مزايا و دراسة القيود التي سوف تواجهه وتتخذ هذه العناصر شكال قريبا أخر 

   قائم   

 _الشكل القريب : واملقصود به املؤثرات القريبة من املؤسسة مثل :1
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3
.LASARY., économie de l’entreprise, l’imprimerie ES-SALEM, Cherraga, 2001, P. 35. 

42، الجزائر ، ص  2006عبد الرزاق بن حبيب ، "اقتصاد و تسيير المؤسسة " ، الطبعة الثالثة ، 
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ؤسسة مقرا لها قريب من املواد األولية إذا كانت  إنتاجية _قرب األسواق :  في معظم األحيان تتخذ امل

 وقريب من الزبائن إذا كانت خدمية 

_نقاط الجذب للتطور االقتصادي : تفضل املؤسسات التمركز في أماكن الكثافة السكانية و 

اهل في املؤسسات املالية و املمولين والقريبة  من الطرق و املوانئ و مراكز البحث و هذه العوامل تس

 خلق تفاعالت متبادلة سريعة و مربحة .....

 _الشكل القائم : و هو التعلق بالتأثيرات داخل املؤسسة و التي تخص الوظائف الكبرى التالية :2

 _القيود املتعلقة باإلنتاج 

 _القيود املالية .

 _قيود تسيير املوارد البشرية .

 1_القيود التسويقية . 

 من :وتتكون العناصر الكلية: 

تتمثل في الوضع االقتصادي العام السائد و مؤشراته املختلفة و التي قد تتأثر _البيئة االقتصادية : 1

بها املؤسسة على املستويين املحلي و العالمي ، ومن أهم هذه املؤشرات : معدل التضخم ، ميزان 

الفرص املتاحة و املدفوعات ....ومن واجب املؤسسة تقييم هذه العناصر من أجل أخذ فكرة من 

 2 التهديدات املوجودة في السوق .

تتعلق بالقيم السائدة و العادات و التقاليد و التصرفات التي تحكم  _البيئة االجتماعية و الثقافية : 2

طورات الثقافية و سلوك األفراد و املجموعات ، وكيفية تعاملهم من الحقوق اإلنسانية و الت

 و التي ترغب املؤسسة أن تنشط فيه .الخصائص السائدة في املجتمع 

تتمثل في القوانين و التشريعات الحكومية التي تحدد عالقات _البيئة السياسية و القانونية : 3

املؤسسة بالدولة  إضافة إلى الفلسفة السائدة  و القوى السياسية املشاركة في الحكم  و التي قد تكون 

للمؤسسة و من أهم العناصر املشكلة لها : الضرائب و مصدرا للفرص أو مصدرا للتهديدات بالنسبة 

 .الرسوم ، القرارات السياسية ، االستقرار السياس ي 
                                                           

43عبد الرزاق بن حبيب ، مرجع سبق ذكره ، ص   
1
  

80، ص  1998الجزائر ، الطبعة االولى ، ناصري دادي عدون ، "اقتصاد المؤسسة "، دار المحمدية العامة ،  
2
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و يمثل املحيط الذي يتعلق بأدوات استخدام اإلنتاج كاالختراعات و  _البيئة التكنولوجية : 4

االبتكارات التي أصبحت سالحا للتحكم في اإلنتاج و األسواق كاعتماد اإلعالم اآللي و الروبوتيك، و 

يتطلب التغيير السريع في التكنولوجيا أن تعمل املؤسسات جاهدة للحصول على التكنولوجيا الجديدة 

ا التنافس ي  لكونها تتعلق بالوسائل الغنية املستخدمة في تحويل املدخالت إلى مخرجات  و لدعم مركزه

للتكنولوجيا تأثير على مؤسسات من حيث الطلب ومن حيث الطلب ومن حيث العمليات اإلنتاجية و 

 1يتطلب  ضرورة التدريب الدائم للعمال لتأهيلهم الستخدام التكنولوجيا الحديثة .هذا األخير 

 وأهميتهاملؤسسة باملحيط  عالقة :  ملطلب الثاني ا

البقاء و  تستطيعيعتبر املحيط بالنسبة للمؤسسة بمثابة الهواء بالنسبة لإلنسان ، إذ ال 

 م هي منعزلة عنه . االستمرار 

 : 2.عالقة املؤسسة باملحيط1

رغم التأثيرات السلبية التي قد يؤثر بها على املؤسسة فإنه قد يوفر لها كذلك فرصا للنجاح و 

املؤسسة بدورها تؤثر على املحيط و بذلك فالعالقة بين املؤسسة و املحيط هي عالقة متبادلة ، و 

ير املحيط على من خالل جعل تأثاملسير االستراتيجي بدوره عليه املحافظة على بقاء و استمرار مؤسسته 

 نشاط مؤسسته إيجابيا  ، حتى يصل إلى تحقيق أهدافها ، من خالل ما يلي :

السلبي على السير .محاولة التأقلم مع مختلف القوانين التي تصنعها الدولة ، من أجل تفادي تأثيرها 1

 العادي لنشاطها .

 محيط تسوده املنافسة ..انتهاج و تطبيق قواعد اقتصاد السوق بهدف البقاء و االستمرار في 2

.اعتماد آليات السوق في تحديد أسعار منتجات باملؤسسات الوطنية ألن ذلك دور أساس ي في تسويق  3

 املنتوج ، و بالتالي تلبية رغبة الزبون و تحسين سعة املؤسسة في السوق 

الخارجية بحيث االستغالل العقالني للموارد املالية املتاحة أمام املؤسسة سواء الداخلية ، أو .4

 يساعدها ذلك على التوسع و النمو.

 .التقليل من التموين باملواد األولية من الخارج .5

 .محولة تحسين عالقة املؤسسة باملوردين .6

 .مواكبة التطور التكنولوجي في جميع املجاالت .7

                                                           
81ناصري دادي عدون ، نفس املرجع السابق ، ص   1  

 2018/05/31 .16:54 http://mascara29.ahlamontada.com/t616-topic 2  



 أثـر تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصال على املؤسسة االقتصادية                                              ينـل الثـاالفص
 

 
41 

تحسين جودة املنتوج ، و .االهتمام بتكوين العمال و تدريبهم و تحفيزهم من أجل رفع إنتاجية العمل و 8

بالتالي تخفيض تكلفة اإلنتاج للوحدة  الواحدة ، و اإلستعانة بالجامعات و مراكز التدريب و 

 املتخصصة .

 1.أهمية املحيط بالنسبة للمؤسسة2

 تتجسد أهمية املحيط للمؤسسة من خالل النقاط التالية :

تبطة بشبكات من املتعاملين من أسواق و : أي أنها ال تنشط في فراغ بل مر  .املؤسسة غير معزولة1

هيئات و أفراد مما يحتم عليها مسايرة التطورات الخارجية الحاصلة من خالل التأقلم في عملية 

 التعامل معها . 

تفرض األفراد و الهيئات و املؤسسات األخرى قيودا و ترسم   .أثر األفراد و الهيئات  عليها  :2

 مختلفة )ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، بيئية (.للمؤسسة حدودا لها طبائع 

و تشمل األفراد و الجماعات لكل منها أهدافها و اتجاهها ، قد تختلف .املؤسسة مكونة من شبكة : 3

مهم منه ، بكل ما يحوي من أو تلتقي نسبيا و هؤالء هم أطراف في محيطها أو بعبارة أخرى  مصدر 

 اعية ,,,,إلخ.دية ، سياسية ، اجتمعوامل اقتصا

 

 

 املطلب الثالث : تأثير املحيط في املؤسسة .

يعتبر املحيط املصدر الوحيد لعوامل االنتاج التي تستهلك املؤسسة مخرجاتها ، فهذه البيئة هي 

التي تشمل على األشخاص الذين يقدمون جهدهم العضلي أو جهدهم الفكري من أجل تسيير هذه 

 املؤسسة باإلضافة إلى تعاملهم معها في صورة مستهلكين 

ردها االولية و هي ايضا في تكوين وسائل اإلنتاج كما يشكل املحيط الجغرافي مصدرا ملوا

 املستعملة وكل هذا يلعب دورا هاما في املؤسسة .

يعتبر اإلنسان املخلوق الوحيد الذي يستطيع التصرف بمنطق و حكمة و _أثر تكوين اإلنسان : 1

ا بنوعية تتحدد نتائج هذا التصرف لكيفية إنجازه للمهام املنوط ب ، وهذه الكيفية ترتبط بدوره

 تكوين أفرادها تكوينا يسمح لها بالتطور املتوازن و املستمر لتوفير حياة تمتاز بالرفاهية .

 ويمكن ألفراد املجتمع أن يؤثروا في املؤسسة بثالثة طرق :

                                                           
1
،شعبة علوم  3.جامعة الجزائر  2014/2015املؤسسة االقتصادية وثقافة التغيير ،رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير ،علوم التسيير ،بودالي مراد ،  

 32التسيير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. ص
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يرتبط العامل باملؤسسة ارتباط وثيقا ملشاركته املباشرة  في إنتاج منتجاتها و بواسطة العامل : .1_1

و نوعية هذه املشاركة على نوعية قوة العمل املنفقة و التي تتشكل في مجموعة من تتوقف كمية 

مما يتلقاه الفرد من تربية و تعليم و العوامل فيزيولوجية  و معنوية وهذه األخيرة تعد رصيدا مخزنا 

التكوين و محتواه ذات مستوى جيد كان املتحصل ذا كفاءة  تساهم في رفع املستوى اإلنتاجي 

 سسة .للمؤ 

يعد مسير العضو األساس ي في تنظيم و إدارة نشاط املؤسسة ، ففي حالة ما كان .بواسطة املسير : 2_1

هذا العضو يتمتع بكفاءة و نزاهة كفاية باإلضافة إلى توفر روح املبادرة فإن املؤسسة سوف تتمكن من 

بالعكس فإن النقص في  الحصول على أحسن النتائج إذا ما توفرت لها العناصر األساسية األخرى و 

 مستوى تكوينه أو كفاءتها ستؤدي إلى نتائج سيئة أو عدم استمرارها طويال .

يتلقى املستهلك منتجات املؤسسة في األسواق التي تطرحها  فيها فإذا كان .بواسطة املستهلك :  3_1

اقتناء ما يحتاجه من هذا املستهلك على مستوى كاف من التكوين و التعليم فإنه ال يوجد صعوبة في 

سلع و خدمات و فهم طرق استعمالها و إدراك الدعاية و اإلشهار لها مما يزيد من مبيعاتها ، وهذا هو 

األثر اإليجابي الذي يقدمه املستهلك على منتجاتها ، أما في حالة نقص التكوين أو انعدام و انخفاض 

 1يعاتها ورقم أعمالها .مستوى التعليم في املجتمع فسيكون له أثر سلبي على مب

 

وهي إحدى العناصر التي يتوقف عليها نشاط املؤسسة فتوفرها بشكل كافي _اثر املواد األولية : 2

ومستمر و بنوعية مقبولة يبعد املؤسسة على التوقف في اإلنتاج ، إال أن املواد األولية يلعب فيها 

كفاءة أفراد املجتمع و املؤسسات التي العنصر البشري دورا هاما فتوعية و كمية املواد تتعلق ب

 تحضرها و بمدي تطورها التكنولوجي 

تستعمل املؤسسة ضمن عوامل اإلنتاج آالت و معدات مختلفة تكون قد _أثر التطور التكنولوجي : 3

أنتجت في مؤسسات أخرى  ، ويتوقف مستوى إنتاج املؤسسة املستعملة لها بمستوى تطورها  و مدى 

بمدى جودة و مالئمة التقنيات التكوينية التي تحصل عليها لعمال و هنا أيضا كفاءة استعمالها أي 

  2به العنصر البشري في االختراع و إنتاج اآلالت .يضهر الدور الذي يلع

 

 املبحث الثالث : تكنولوجيا املعلومات و االتصال و املؤسسة االقتصادية 

                                                           
حول  بن واضح الهاشمي ، عماري عمار ، تقييم البيئة الخارجية و أثرها على فعالية املؤسسة االقتصادية ، ورقة عمل مقدمة في امللتقى الدولي1

 2005ماي  4_3كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ، جامعة املسيلة  التسيير الفعال للمؤسسة االقتصادية ،
2
 بن واضح الهاشمي ، عماري عمار ، نفس املرجع السابق ص  
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في هذا املبحث سنتطرق إلى دواعي تبني املؤسسة االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال  

كنولوجيا املعلومات و االتصال في تطبيقات تو بما تعود لها من فوائد في ما يخص املطلب الثاني 

املؤسسة واملطلب الثالث نوضح فيه التأثيرات الداخلية و الخارجية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال  

 في املؤسسة االقتصادية .

 دواعي تبني املؤسسة االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال .املطلب األول : 

واالتصال من أهم ما اعتمدته املؤسسة نظرا ملا تتمتع به من  املعلوماتيمكن اعتبار تكنولوجيا 

جودة عالية يمكن أن تساهم في دفع القدرة التنافسية، وهو ما تؤكده الدراسات التي أجريت في 

واالتصال في  ملعلوماتتكنولوجيا ا تبنيتم من خاللها تحديد دواعي  الواليات املتحدة األمريكية والتي

املؤسسات، وأظهرت الدراسات أنه ال مفر من تبني هذه التكنولوجيات واعتمادها يعد ضرورة حتمية 

كونها وسيلة لإلنفراد والتميز عن باقي املنافسين، فمن خالل تكنولوجيا املعلومات واالنترنت تستطيع 

 رخص األسعار.املؤسسات الصغيرة الوصول إلى األسواق العاملية وإلى العمالء وبأ

 اوال : دواعي تبني املؤسسة االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال .

 الخدمات و م،تهمنتجا و بأعمالهم املساهمين الشركاء و تعريف الزبائن في ملسيرين الرغبة الدائمة 

 .تكلفة سرعة أقل أكثر و كما أنها طريقة االتصال يقدموها التي

 والخدمات املرفقة  نتجاتامل عن معرفتها الزبون  يريد التي و املؤسسة تخص التي املعلومات كل نشر

 .املؤسسة إلى اجة إلى الذهابحدون ال بها 

 السهولة و السرعة حيث من طريقة بأحسن للزبون  خدمات تقديم. 

 باالنترنيت اتصال على هم الذين العمالء من جديدة فئة جلب. 

 لهذه الخاصية أهمية كبيرة إدارياو  املناسب، الوقت في املعلومة نشر 

 العالمي و اإلقليمي املحلي، السوق  على املؤسسة انفتاح. 

 

 ثانيا : فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسة

تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على تسهيل هذه النشاطات وعلى تحليل ومراقبة 

نشر املعلومات والحصول عليها ومعالجتها بغرض اتخاذ أحسن املحيط الذي تتواجد فيه املؤسسة مع 

القرارات وهنا تبرز أهميتها في التقليل من مصاعب البحث والتطوير، وفي تحديث وتطوير إدارة األعمال 

 حيث تؤدي إلى خلق مجاالت عمل ونشاطات متنوعة، ويمكن مالحظة هذا من خالل ما يلي:
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 اخل التنظيم؛تساعد على توفير قوة عمل فعلية د 

 زيادة قنوات االتصال اإلداري بين مختلف اإلدارات؛ 

 تحقيق رقابة فعالة في العمليات التشغيلية؛ 

 توفير الوقت خاصة لإلدارة العليا والتفرغ لواجبات أكثر أهمية؛ 

 تقليص حجم التنظيمات اإلدارية؛ 

   تساعد على جعل االتصال أسرع وأكثر كفاءة وأداء وأقل تكلفة؛ 

  املعلومات الدقيقة والحديثة لدعم اتخاذ القرار؛ توفير 

 توفير إجراءات مبسطة إلدارة املوارد وبالتالي فعالية أكبر وأفضل؛ 

 زيادة كفاءة استغالل املخزون؛ 

 .عقلنة الوظائف املوجودة وتغيير الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
 

عمال كالتسويق واإلنتاج وينظر إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأي جزء آخر من األ   

وإدارة املوارد البشرية، وإذا تم إدارة هذه التكنولوجيات بصورة ذكية فإنها تعطي للمؤسسة ميزة 

تنافسية إستراتيجية وفوائد عديدة خاصة في مجال رفع مستوى األداء، دقة البيانات، تقليص 

لعجز والركود في املؤسسة وخلق اإلجراءات، واالستخدام األمثل للطاقات البشرية، ومن ثم تقليص ا

 الحركية والنشاط خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

 

 املطلب الثاني : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات و االتصال في املؤسسة اإلقتصادية 

املحيط الجديد الذي تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عامل من عوامل التغيير في املؤسسات و 

له أثر كبير خاصة في الهيكل والتنظيم والعمل في املؤسسات، كما أن الفرص التي  كان استحدثته

أتاحتها ساعدت على تلبية العديد من الحاجيات من خالل االستفادة من الخدمات والوسائل 

دل اإللكترونية الناجمة عن ظهور الشبكات مثل االنترنت التي عن طريقها يمكن استخدام مزايا التبا

اإللكتروني للبيانات، وهذا يسمح بتقليل األخطاء وتخفيض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات، كما أن 

شبكة االنترنت تساهم في تحسين العالقات مع العمالء واملوردين والشركاء خارج املؤسسة، 

لعب االنترانيت والتكنولوجيا التي أفرزتها االنترنت تسمح بتطبيقات االنترانيت واالكسترانيت، حيت ت

دور هام في ربط مختلف وحدات املؤسسة مع خلق وسط عمل جماعي قائم على التكامل والترابط، أما 

 شبكة االكسترانيت فتعتبر كشبكة خارجية تربط املؤسسة بمحيطها الخارجي وبشركاء املصلحة.
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 أوال : نظام املعلومات في املؤسسة 

يختص بجمع وتخزين ومعالجة واسترجاع ونقل الذي  يقصد بنظام املعلومات ذلك النظام

واملساعدة في حل املشاكل التي تواجه   1املعلومات وإيصالها بهدف تدعيم عملية اتخاذ القرارات

املسيرين ، وعليه فإن نظام املعلومات يهدف إلى خدمة النظم الفرعية  داخل املؤسسة، وبالتالي يمكن 

 اعتباره كصورة مبسطة للمؤسسة ومحيطها.

كما أن نظام املعلومات هو وسيلة نقل االتصاالت داخل املؤسسة، هذه االتصاالت تمتلك لغة 

تظهر كلماتها على شكل معطيات، وهناك مفهومان لنظام املعلومات، املفهوم األول يتعلق بنظم 

 املعلومات كحقل من حقول املعرفة فتعتبر نظم املعلومات مجاال جديدا نسبيا، ويرتكز على عالقة

بالتكنولوجيا واألفراد واملنظمة واملجتمع ككل، أما املفهوم  املعلومات بالتكنولوجيا واألفراد واملنظمة

الثاني فينظر إلى نظم املعلومات كنظام يزود األفراد واملنظمات باحتياجاتهم من املعلومات وألغراض 

هيكل  وعة من أجل تشغيلهونظام املعلومات هو مرتبط بشكل كبير بالوسائل املوض اتخاذ القرارات

املعطيات، )اإلجراءات، املطبوعات، الوثائق( البرامج )الحواسب، الشبكات، مناصب العمل، 

 الطابعات(، الشخص املكلف باملعطيات، )استغالل الحواسب، جامعي املعلومات(.

ارات، هدف املؤسسات من خالل تصميم وتطوير أنظمتها املعلوماتية إلى تسهيل عملية اتخاذ القر 

 والوصول إلى األهداف التالية:

  تحسين املمارسة اإلدارية فيما يتعلق بالتنسيق والرقابة الشاملة ملختلف عمليات النظام

 الفاعل، 

 ،تقديم خدمات متطورة للزبائن 

 ،تحسين وتطوير عمليات تحليل البيانات وعمليات إعداد التقارير 

  لتسهيل العملية اإلنتاجية، الطلباتتحقيق الفرص املناسبة للتنسيق وإعداد 

  توفير قاعدة للمعطيات املختلفة التي تسمح بالحصول على املعلومات املساعدة على عمليات

 التنبؤ واتخاذ القرار.

                                                           
دكتوراه في لحمر عباس ، تكنولوجيا املعلومات و االتصال في املؤسسة االقتصادية الجزائرية الواقع و املعوقات ، متطلبات لنيل شهادة  1

  147 146ص ص2011/2012العلوم االقتصادية علوم تسيير ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، 
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إذا كانت األنظمة املعلوماتية في قلب كّل تغير فإن هذا التغير إّما يتعلق مباشرة بأنظمة التسيير، 

التسويق واإلنتاج، أو يتطلب حركة فعالة ومتتالية على هذه األنظمة، غير أّن تعدد األنظمة وتنوعها 

تها املعلوماتية عائق يجعل تغيراتها معقدة نسبيا، ولهذا الشأن ترى العديد من املؤسسات في أنظم

حقيقي ملرونتها ونشاطها املتجدد، ويبقى سبب وجود نظام معلوماتي هو الوصول في الوقت املناسب 

للمعلومة الجيدة، ألن الوقت والدقة هما معطيين أساسيين في حركية نظام املعلومات الذي يتمحور 

 حول ثالثة أنظمة فرعية وهي: 

 التفاعل الرجال والوظائف واألنظمة وهياكل املؤسسة. الذي يضع في نظام فرعي تنظيمي:_

الذي يشمل كّل التطبيقات املوجودة في التسيير واإلنتاج باإلضافة إلى  نظام فرعي تطبيقي: _ 

 (Group, ware, Word Flow...)التطبيقات املكتبية والتطبيقات املستقبلية

يشمل كّل الهياكل القاعدية التقنية، من شبكات التقييس واألساسات، مرورا  نظام فرعي معلوماتي: _ 

  1بالحواسب.

 

 

 

 

 (األجزاء الثالثة لنظام املعلومات4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 لحمر عباس نفس المرجع السابق ص 

 نظام تنظيمي

 نظام تطبيقي

 نظام معلوماتي

 اهلياكل أنظمة اإلجراء  مهن

 املكتبة 

التسيريتطبيقات

 للعمل تدفقات
 تطبيقات أخرى

 موزعي  بروتوكول الشبكات

 املقاييس

 تكنولوجيات 

 أخرى

 اإلنرتانيت

 جمموعة العمل 

 التجارة اإللكرتونية 
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لحمر عباس ، تكنولوجيا املعلومات و االتصال في املؤسسة االقتصادية الجزائرية الواقع و املعوقات ،  :  املصدر

 2011/2012شهادة دكتوراه في العلوم االقتصادية علوم تسيير ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،  متطلبات لنيل

واملؤسسات التي تستطيع أن تسير بفعالية وتستغل إمكانياتها املعرفية ستأخذ بطبيعة الحال 

ن مركزا متقدما على منافسيها، ولهذا الشأن فإن وضع أي منهج جديد للتشغيل يتطلب األخذ بعي

االعتبار بناء نظام معلوماتي فّعال يسهل التسيير الجيد للموارد اإلستراتيجية للمؤسسة ويعطي الحيوية 

لتبني أي مشروع يتضمن االنفتاح على العالم الخارجي وممارسة األعمال اإللكترونية، وهدا يتطلب 

ية والخارجية الخاصة واالتصال واالعتماد على الشبكات الداخلملعلومات إدخال تكنولوجيا اضرورة 

 باملؤسسة

 ثانيا : الشبكات املعلوماتية

 :شبكة االنترنت_1

تعتبر االنترنت وسيلة تفاعلية بين املؤسسات من جهة وبينها وبين زبائنها الحاليين واملرتقبين من 

، وحتى بين املستهلكين فيما بينهم وتسمح بترسيخ الثقة بين كل األطراف مع تحقيق 1جهة أخرى 

األهداف املوجودة وفي الواقع فإن استخدام املؤسسات لالنترنت يساعد على إكسابها خبرة في هذا 

ن في االنترنت، ولذلك كماملجال، وقد أدرك عديد من الشركات أن مستقبل التسويق واملبيعات ي

تي اختارت سارعت إلى االستثمار في مجال تكنولوجيا االنترنت بهدف اكتساب الخبرة مبكرا واملؤسسة ال

هذا املنهج تمتلك إمكانيات حقيقية باملقارنة مع منافسيها الذين لم يقوموا بنفس املسيرة، فالخدمات 

عبر االنترنت هي وسيلة جيدة في خدمة إستراتيجية تسويق املؤسسة مهما كانت فهي تسمح بوضع شكل 

 وبالتالي تحقيق املبيعات.جديد لالتصاالت مع الزبائن واإلجابة على تساؤالتهم ومنحهم معلومات 

                                                           
 .188، ص. 2005/ 12،13/11، جامعة بسكرة، امللتقى الدولي حول اقتصاد املعرفةبغـداد كربالي، "االنترنت وتسيير عالقة الزبون"،  .1
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 1بمجموعة من الخصائص تميزها عن باقي الشبكات يمكن تلخيصها كما يلي :  االنترنت تتصف .أ.

 : أي يمكن ألي شبكة أن ترتبط بها .  مفتوحة ماديا و معنوية_

: أي أنها حققت ما لم تحققه أي تقنية سابقة من حيث السرعة و االبتكار و النمو  عمالقة و متنامية_

: أي أن املعلومات تتواجد فيها بشكل متناثر مما دفع بعدة جهات إلى إنشاء فهارس و  العشوائية_

 تطوير برامج للبحث ، كما يصعب الرقابة عليها أو محاسبة من ينشر فيها .

 لة حاليا تضاهي شعبيتها و هي ليست مقصورة على عن جهة معينة .: فال توجد وسي الشعبية_

 : فهي تعد وسيلة تجارية و تسويقية فعالة مقارنة مع الوسائل األخرى . وسيلة للتجارة االلكترونية_

: ساهمت البحوث املنجزة في تكنولوجيا املعلومات في تطورها املستمر و نموها نحو متطورة باستمرار_

 األحسن .

 : تقدم االنترنت خدمات جليلة ملستخدميها نذكر منها : 2الخدمات التي تقدمها االنترنت.ب.

سمح بإرسال و استقبال رسائل : و هو أهم خدمة تقدمها هذه الشبكة حيث ت البريد االلكتروني

 ب : ى مشتركي الشبكة العاملية ، و يمتاز البريد االلكتروني إلنية من و روالكت

 الرسالة و عدم ضياعها و انخفاض تكلفتها .سرعة وصول _

 إرسالها .  تمنح إمكانية حفظها و طباعتها أو إعادة_

 السرية في االتصال عند استعمال التشفير ._

 إمكانية توزيع الرسالة الى عدد من الصناديق دفعة واحدة ._

 االشتراك في الندوات و املؤتمرات االلكترونية ._

: تسمح هذه الخدمة باالتصال املؤقت بين حسابين بنقل  فات و تبادلهاخدمة بروتوكول نقل املل

 امللفات و تحويلها من حساب إلى آخر و بذلك تعد وسيلة للتبادل السريع .

                                                           
 298-296، ص ص:2،2001، العدد3000هشام بن عبد هللا عباس ، المكتبات في عصر االنترنت تحديات و مواجهات ، مجلة العربية   1
2
 300بغداد كربالي ، نفس المرجع السابق ص  



 أثـر تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصال على املؤسسة االقتصادية                                              ينـل الثـاالفص
 

 
49 

: و هي منتديات تجمع بين أفراد لهم اهتمام موحد بنفس املوضوع تعالجه و  املجموعات اإلخبارية

 هم .تناقشه بهدف زيادة االستفادة العامة ل

و هي أهم خدمة لالنترنت في املجال التجاري ،وتشمل حقل واسع خدمة الشبكة العنكبوتية العاملية : 

من املعلومات في شتى امليادين لكونها تربط كما هائال من املؤسسات املتنوعة ) تجارية،علمية،حكومية 

 ( ، و تسمح باإلبحار و تصفح في االنترنت كونها تشمل اغلب خدماتها .

و يمكن املستخدم من التنقل عبر شبكات االنترنت الجزئية املتصلة دمة بروتوكول الربط عن بعد:خ

باالنترنت للحصول على معلومات معينة،كاستغالل حواسيب ذات الطراز العلمي في التنفيذ بعض 

بحاث البرامج لقيام بحسابات معقدة،فمثال الجامعات الغربية تملك مثل هذه األنظمة التي تجمع األ 

 الدوريات و املنشورات العلمية الصادرة 

حيث تسمح هذه الخدمة ملشتركيها بالتعبير عن أرائهم حول موضوع معين  خدمة مجموعة نقاش :

 يحدد على أساس االشتراك في مجموعة ويشترط فيها احترام أراء اآلخرين و احترام موضوع النقاش .

ستعمال االنترنت كوسيلة اتصال مباشرة بين األفراد و تمكن هذه الخدمة با خدمة االتصال املباشر :

 املؤسسات بغية تخفيض تكلفة.

   .االنترانت و االكسترانت ثانيا :

بأنها :" شبكة داخلية خاصة باملؤسسة و لكنها تستخدم برتوكوالت االنترنت و شبكة االنترانيت تعرف 

أنها شبكة محلية تعتمد تقنيات االنترانت والشبكة العنكبوتية والسطح البيني  كما أنها: "، 1أدواتها"

الذي تتميز به الحواسيب امليكروية، ويهدف استخدامها إلى تحسين آليات االستغالل املشترك للموارد 

أي أنها شبكة داخلية ،  2واملعلومات، والرفع من كفاءة العمل الذي يميز املؤسسة أو شركة املعنية

تخص منظمة معينة تستعمل برتوكوالت االنترنت كي تسمح للعاملين فيها باالتصال ببعضهم البغض و 

الوصول إلى املعلومات بطريقة أسرع و اقل تكلفة و أكثر كفاءة و بذلك فهي تتسم بكونها ال تتعدى 

 .العالقات الداخلية بين األفراد حدود

                                                           

 46نفس املرجع أعاله ، ص  1 

 158عبد املجيد ميالد، املعلوماتية و شبكات االتصال الحديثة ، سنباكت ،؟،؟، ص : 2
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نها تسمح ببناء مؤسسة ذكية تستطيع اتخاذ وإذا كانت شبكة االنترانيت معدة بشكل جيد فإ

قرارات دقيقة ومناسبة عن طريق استغالل التدفق الهائل والسريع للمعلومات في تحقيق 

 :[1]إستراتيجياتها وهذا باإلضافة إلى مزايا أخرى نذكر منها

  

 التحكم في املعلومة الغير مهيكلة؛ وتطبيقات العمل الجماعي والتعاوني؛ 

  حول مشاريع على حسب أهداف املهن املعرفة؛تسيير يتمحور 

 طرق جديدة في التنظيم تتأقلم مع آفاق املنافسة؛ 

 أحسن موزع للزبائن وتعبئة قصوى للكفاءات؛ واستثمار املعارف التي تتعلق باملدة؛ 

  االقتصاد في الوقت وسرعة إصدار وتنفيذ األوامر والتعليمات؛ 

  الهاتف والفاكس؛اقتصاد التكاليف املختلفة كتكاليف 

 .)توفير خدمات لعمال املنظمة كالبريد االلكتروني، التحاور في الوقت الحقيقي...إلخ 
 

فلقد وضعت شبكة االنترانيت حلول عملية وسريعة لعدة مشاكل ناجمة عن الوسائل 

أصبحت بالنسبة للعديد من املؤسسات العمود الفقري لسير العمل وبدأت  االتصالية التقليدية حيت

بوصولها أخذ الدليل الشكل االلكتروني ومنذ ذلك الحين أصبح تجديد تستخدم بشكل واسع، و 

املعلومات ليس باملشكل بالنسبة إلدارة املوارد البشرية حيث استطاعت هذه األخيرة من خالل 

وكذا تحقيق بحوث اآلراء ، تطبيقات اإلنترانيت من تحسين متابعة إجراءات إدارة املستخدمين

االنترانت من خالل االنترنت و ويمكن إبراز أهم الفروقات بين ، ية والتقارير املتعلقة باالجتماعاتالداخل

 الجدول التالي :

 ( : أهم الفروقات بين االنترانت واالنترنيت :3الجدول رقم )

 تياالنتران تاالنترن الفروقات

 هي ملك للمؤسسة التي تستضيفها غير مملوكة ألحد ( امللكية1

 وصول لألشخاص املسموح لهم فقط أي شخص يمكنه الوصول إليها الوصول ( 2

                                                           
1
. SOLANGE C H., Op. Cit, P 22. 
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تحتوي على مواضيع و معلومات مختلفة  ( املحتوى 3

 ومتعددة

تحتوي على مواضيع ومعلومات 

 خاصةباملؤسسة

، أطروحة دكتوراه في العلوم  إبراهيم بختي، دور االنترانت وتطبيقاته في مجال التسويق املصدر:

 . 23،ص  2002 – 2003اإلقتصادية كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

 :  االكسترانت_2

و بذلك هي :" املشاركة بين االنترنت  نترانيتهي نتيجة لتزاوج كل من االنترنت و اال االكسترانيت 

االكسترانت تتمثل في شبكة االنترانت ملؤسسة أو شركة  و  ، الخاص بالشركة و شركائها التجاريين

يسمح باستغاللها، باإلضافة إلى موظفيها، للبعض من شركائها على غرار املزودين والحر فاء، فهي إذن 

شبكة انترانت متاحة ملجموعة منتقاة من األشخاص داخل وخارج املؤسسة أو الشركة، ومن أهم 

قابلية االستعمال مع الحرفاء واملزودين وشركاء املؤسسة بصفة عامة، فوائدها تعزيز سهولة التعامل و 

دائم باألحداث املتصلة باملؤسسة؛ وتقوية العالقة مع الحرفاء وإبقاء الحرفاء واملزودين على علم 

وجدت استجابة للتعامل مع واالكسترانيت   1«.وإدخال السرعة، واملرونة في تسويق اإلنتاج والخدمات

موردين أو -ارجي لتوفير السهولة و السرعة في التعامل مع االطراف الخارجيين ) املؤسسةاملحيط الخ

 زبائن ( و تنقسم الى : -املؤسسة

تربط هذه الشبكات مستودعات البضائع الرئيسية مع املستودعات يد: ور كات االكسترانت للتبش  .1

من البضائع في املستودعات الفرعية الفرعية بغرض سير العمل فيها آلًيا، للمحافظة على قيمة ثابتة 

إستناًدا لقاعدة نقطة الطلب للتحكم في املعروض، وبالتالي تقليل احتمال رفض الطلبيات بسبب عجز 

 في املستودع.

تمنح صالحيات للمتعاملين مستندة إلى حجم تعامالتهم، وتقدم لهم شبكات االكسترانت للتوزيع: و .2

خدمات الطلب االلكتروني وتسوية الحسابات مع التزويد الدائم بقوائم املنتجات الجديدة 

 .واملواصفات التقنية وغيرها من الخدمات  

في مجال البيع و تمنح للمؤسسات الكبيرة والصغيرة فرًصا متكافئة .شبكات االكسترانت التنافسية: 3

الشراء عن طريق الربط فيما بينها قصد تبادل املعلومات عن األسعار و املواصفات التقنية الدقيقة 

 للمنتجات، مما يرفع من مستوى الخدمة، ويعزز وجود املنتجات،

 املطلب الثالث : تأثيرات تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسة االقتصادية 

                                                           
  . 162نفس المرجع اعاله ص:  1
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تزايد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال كان له أثر كبير على مؤسسات القرن إن االعتماد امل

  الواحد والعشرين التي وجدت نفسها وجها لوجه أما حتمية التغيير فقد أدت هذه التكنولوجيات إلى

 :تأثيرات عديدة تمس مختلف جوانب املؤسسة نذكر منها ما يلي 

 :  1االتصال على اتخاذ القرار_تأثير  تكنولوجيا املعلومات و 1

إن املؤسسات لديها واجب التأقلم و أحيانا املبادرة عند التغيرات ، فاملسيرون يساهمون في 

تشجيع املوظفين عند اكتشافهم املعلومات الداخلية في املؤسسة ، ويصبح من املمكن تخيل تغيير 

مة كما هي على شكل إعالني  )عادة ال يخدمون فقط املعلو لسلوك أعضاء مصلحة املوظفين ، هؤالء 

كماال و  غير مفهومة و ناقصة ( أو خطايا ، ولكن يصبحون هم كذلك مقررون للمعلومة التي تكون أكثر 

عند تقديم للمستعملين إمكانية االكتشاف، سيجيب و لو بقدر على رغبة للتعلم أكثر تالؤما لحاجياتهم 

ة لالتصاالت و االنترنت تظهر وكأنها املسبب للمسارات من قبل املوظفين ، كما أن الشبكات الداخلي

كذلك اتخاذ ، و العقالنية الكالسيكية للمؤسسات باالنفتاح على الخارج ، وعالقتها بالزبائن أو املوردين

القرار يعتمد على معرفة دقيقة للمشاكل ونوعية التغيرات املتعددة ، بحيث األفراد يلعبون دورا هام 

ت مبنية من قبل عدد من مركزية و بصفة عامة العمل املوحد يوظف في إطار اتصاال في التنظيمات الال 

املؤتمرات اإللكترونية توفر التفاعالت بين املشاركين و أعضاء املؤسسة يمكنهم  إلىباإلضافة الفاعلين، 

 مورديهم . بفضل البريد اإللكتروني و املؤتمرات املرئية ، العمل في مقر سكانهم ، و مواقع زبائنهم أو 

 :2تأثير التكنولوجيا املعلومات على تطوير املنتج_2

اكتشفت املؤسسات أن تكنولوجيا املعلومات يمكن استخدامها لخلق منتجات جديدة من  

خالل تطوير خطوطها اإلنتاجية، وفعال فقد طورت الكثير من املؤسسات منتجات جديدة تتضمن 

داخلها تجهيزات معلوماتية أو برمجيات؛ فتطوير املنتوج سواء كان في السلعة بحد ذاتها أو في مرحلة 

                                                           
حورية بولعويدات ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في املؤسسة االقتصادية الجزائرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  1

 77ص 2007/2008العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

 

2
بشير كاوجة ، دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال في تحسين االتصال الداخلي للمؤسسة اإلستشفائية ، رسالة لنيل شهادة املاجستير  

 22ص  2012/2013في علوم التسيير ، ورقلة جامعة قاصدي مرباح 
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احل اإلنتاج قد تأثر تأثيرا كبيرا  بدخول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فيها لكون الكثير من من مر 

املعلومات العلمية والتكنولوجية متوفرة على هذه شبكات املعلومات و بأشكال عدة مما غير عملية 

لومات التطوير تغيرا كبيرا .من جهة أخرى وعندما استفادت املؤسسات من التكنولوجيا املع

واالتصاالت، دفعها هذا الى إعادة النظر بعمليات البحث وتطوير اإلنتاج باإلضافة إلى التسويق 

وخدمات ما بعد البيع . ولقد ساعد ظهور االنترنيت في نشر معلومات البحث والتطوير العلمي 

 وتكنولوجي نظرا الستعمالها الواسع من قبل الجامعات و مراكز البحث.

 :على تأدية عمل المؤسسة واالتصال لمعلوماتتكنولوجيا ا تأثيرات -3

إن االعتماد املتزايد على تكنولوجيا اإلعالم واالتصال كان له أثر كبير على مؤسسات القرن 

 : ىالواحد والعشرين التي وجدت نفسها وجها لوجه أما حتمية التغيير فقد أدت هذه التكنولوجيات إل

العمل كسمة أساسية للتنظيم في عصر الصناعة إلى نمط التحول من التخصص وتقسيم  -

تنظيمي يقوم على التكامل والتعاون، فأساس إنتاج املعلومات هو التجميع وأساس االستخدام 

 هو املشاركة.

 الالمركزية وتعدد مراكز اتخاذ القرار وتقليص املستويات الرأسية؛ -

ووحدات عمل تمتلك صالحيات كاملة، التوسع في توزيع املهام واالختصاصات أفقيا بين فرق  -

 بدال من توزيع السلطة رأسيا.

 التحول من نظم الرقابة والضبط إلى نظم الضبط الذاتي. -

اعتماد املؤسسات على مجموعات صغيرة تنشط بشكل مرن وتستفيد من التدفق السريع  -

 للمعلومات في رفع كفاءتها.

صبحت املعلومات وسيلة تمكنهم من اتخاذ االتجاه نحو املزيد من االستقاللية للعمال حيث أ -

 القرار املناسب إذا استدعى األمر ذلك.

زيادة أهمية العمالة وقيمتها خاصة بعد أن أصبحت املؤسسة تعتمد في األساس على املعطيات  -

 أكثر من اعتمادها على املعطيات املادية. -الرأس مال الفكري –الالمادية 

لمؤسسة حيث أصبح أكثر حركية أما النظم الجامدة والساكنة تغيير كبير في التنظيم الهيكلي ل -

 فأصبحت نظما مرنة ومتغيرة.
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 املعلومات واالتصال على املؤسسة (آثار تكنولوجيا5الشكل رقم) 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 اثار تكنولوجيا املعلومات واالتصال على املؤسسة

 

 

 

 

 

 اآلثار اإليجابية            آثار السلبية             

تحسين عملية 
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تحسين عملية 

 اتخاذ القرار 
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مجال التوظيف و 

 تنظيم العمل 

صال تحسين االت  

 تقليص الوظائف 
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 الشبكات      

 



 أثـر تكنولوجيـا اإلعـالم واالتصال على املؤسسة االقتصادية                                              ينـل الثـاالفص
 

 
55 

 

 

 

حورية بولعويدات ، استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في املؤسسة االقتصادية  املصدر :

 .2007/2008قسنطينة ، جامعة ، ، كلية العلوم اإلنسانيةالجزائرية ، رسالة ماجستير 

 

 

 

 

 

مهمة للتكوين الذاتي عن طريق االنترنت  تظهور أدواوقد أدت تكنولوجيا املعلومات واالتصال إلى 

وين نفسه كلما استدعي األمر ذلك، مستفيدا من كت ومنه يستطيع العامل االستمرار في تيواالنتران

التأثير من م ، وعلى الرغ 1االستقاللية وتقاسم املعلومات وهذا ما ينمي لديه اإلحساس باالئتمان

لخص أساسا اإليجابي الكبير لتكنولوجيا املعلومات و االتصال على املؤسسات ، إال أن لها آثار سلبية تت

في تقليص توظيف األفراد كذا إمكانية اختراق الشباكات من خالل الدخول غير املشروع إلى قواعد 

 البيانات للحصول على املعلومات أو ارتكاب جرائم الفيروسات.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 23، نفس املرجع السابق ، ص بشير كاوجة 

تقليص الهياكل 

 التنظيمية 

القضاء على 

التنقلية 

 الجزافية 

اإلعتماد على 

العمالة في 

 البيت
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 الخالصة.

هذه لقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصال واقعا يرسم معالم االقتصاديات الجديد في 

الحقبة، وعلى ضوء هذه التحوالت أصبح لزاما على املؤسسات االقتصادية أن تعمل جاهدة للتكيف 

مع هذا الواقع الجديد الذي كشف عن متغيرات هامة مست مختلف املستويات خاصة تلك املتعلقة 

قة فإّن بالنشاطات املرتكزة على املعرفة وعلى تطبيقات التقنية الرقمية في االقتصاد، وفي الحقي

املؤسسة االقتصادية في ظل هذا املناخ االقتصادي تعيش عالقة تأثر وتأثير في بيئة تتسم بالعوملة 

والتقدم التكنولوجي، فهي مطالبة بالوصول إلى فهم أعمق لهذا املناخ والتكيف معه، ويعد تفعيل 

 مختلف التحديات. مكانة املؤسسة في الوقت الحالي شرطا أساسيا للبقاء واالستمرارية ومجابهة

فاملؤسسة االقتصادية باعتبارها النواة األساسية في النشاط االقتصادي أما في ما يخص 

املبحث الثاني فقد تطرقنا إلى محيط املؤسسة من خالل ثالثة مطالب نذكر فيها  طبيعة محيط 

هو موضوع املؤسسة و أهمية املحيط بالنسبة للمؤسسة ، تأثيرات املحيط على املؤسسة  كما و 

املذكرة حول تكنولوجيا املعلومات و االتصال ففي املبحث الثالث قمنا بدراسة عالقة تكنولوجيا 

 املعلومات واالتصال باملؤسسة االقتصادية  وذلك بتقسيم املبحث إلى ثالث مطالب ذكر فيهم 

يرجع أساسا إلى  إن من دواعي اعتماد وتبني املؤسسة االقتصادية لتكنولوجيا املعلومات و االتصال 

الفوائد التي تترتب عنها ودورها في تفعيل نظام املعلومات و الشبكة املعلوماتية في املؤسسة، وكذا 

واالتصال في  ملعلومات موًما فإن تبني تكنولوجيا اوعالتأثيرات املختلفة على جوانب املؤسسة، 
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يلة وليست غاية، وأن تكون املؤسسة االقتصادية يجب أن تتماش ى ومتطلباتها املحددة، فهي وس

 إستراتيجية املؤسسة وثقافتها مستعدة للتطور ولروح التغيير التكنولوجي.

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثالث 
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 تمهيد

بعدما  تطرقنا في الفصل الثاني إلى املؤسسة االقتصادية و درسنا استخدامات تكنولوجيا 

االتصال و أثرها عليها سوف نحاول في هذا الفصل إسقاط ما تناولناه في الفصلين  على الجانب 

حيث قمنا بالدراسة امليدانية في وكالة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط في قسم العالقات التطبيقي، 

التجارية الذي سنحاول معرفة ما هو أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على الوكالة وما هي تطبيقاتها، 

 ملحصلة.وسيتم االعتماد في هذا الفصل على املقابلة وطرح االسئلة ومن ثم تحليل املعلومات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  sonelgazمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز   نظرة عامة حول املبحث االول : 

  1املطلب االول : نشأة وتطور شركة سونلغاز

تعتبر شركة سونلغاز من أقدم املنشآت القاعدية التي عرفتها الجزائر ، فهي مؤسسة عمومية 

 التنمية االقتصادية الصناعية .لكهرباء والغاز حيث تقوم باملساهمة الفعالة في 

 تطورها .مراحل  و   وللتعرف أكثر على هذه الشركة سوف نتطرق الى نشأتها

                                                           
www.sdc.dz

1
  

http://www.sdc.dz/
http://www.sdc.dz/
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 اوال :نشأة ومراحل التطور 

و  1927بين سنة والتي جسدت الشبكة الكهربائية   1929في الجزائر منذ     اإلضاءةت ألقد بد

و العالي واملنخفض ولهذا اعتبرت سونلغاز كلم  وهذا الخط بين املتوسط  6000مجموعة قدره  1929

عامال تاريخيا في مجال تمويل الطاقة الكهربائية والغازية في الجزائر وتمثل مهامها في االنتاج والنقل 

والتوزيع  عبر قنوات ، وقوانينها الجديدة أيضا اعطت لها إمكانية توسيع نشاطها  نحو مجاالت اخرى 

مرت رة الكهرباء و الغاز الى الخارج، وقد ائدة املؤسسة في مجال تجاللنهوض بقطاع الطاقة مقدمة لف

 سونلغاز بمراحل عديدة تمثلت فيما يلي :

هي و    05_06_ 1947في  741002رقم    EGAتم انشاء كهرباء وغاز الجزائر   1947سنة ففي 

وكذا ضمان   هربائية ضمان نوعية انتاج ونقل و توزيع الطاقة الكمكلفة بانتاج الغاز والكهرباء، مع 

، وعند االستقال عرفت الشركة توزيع الغاز في اطار احترام شروط الحماية واالمن باقل تكاليف 

لسلطات الجزائرية جهود تكوينية للموارد البشرية الجزائرية  التي تضمن كبيرة حيث تبنت اتطورات 

 تسيير هذه املؤسسة .

الصادرة من  69/59املؤسسة الوطنية للكهرباء و الغاز بمرسوم رقم  إنشاء 1969سنة وفي 

التي اصبحت شركة وطنية الى سونلغاز   EGA، تحول إسم  1969الجريدة الرسمية في أول أوت 

موظف  60000للكهرباء والغاز وفي هذا الوقت كانت الشركة من الحجم الكبير أين تجاوز عدد عمالها 

ئيسية  ملا تتمثل في االندماج بطريقة منسجمة في سياسة الطاقة الداخلية وقد حدد املرسوم مهمة ر 

 للبالد .

ان احتكار ونقل وتوزيع و استراد وتصدير الطاقة الكهربائية املخصصة لسونلغاز  قد عزز من 

مكانت الشركة ، كما انها وجدت نفسها قد استند اليها  تسويق الغاز الطابيعي داخل الوطن وهذا 

 1975سنة اقة الكهربائية ، زبائن املنزل (، وفي صناف الزبائن ) صناعيون ، محطات توليد الطلجميع أ

 وحدات كهرباء وترتب .تم الفصل بين النشاطات امليدانية والنشاطات القاعدية  وكذا إنشاء 

 1: الوظائف و الهيكل التنظيمي لشركة سونلغاز  ثانيا

 : وظائف شركة سونلغاز . _أ_

                                                           
1
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من خالل التطورات التي عرفتها شركة سونلغاز أصبحت تقوم بمجموعة من الوظائف و املهام 

وفي اطار االهداف املسطرة و  1995وفي ديسمبر  54من الجريدة الرسمية رقم  6ومن خالل املادة 

 ب:الخدمات العمومية تقوم املؤسسة 

وزيع الطاقة الكهربائية باإلضافة تركيب وتصليح وصيانة  واعادة تجديد مراكز االنتاج ونقل وت -

 الى مراكز التوزيع العمومي للغاز 

 التخطيط ودفع البرامج السنوية وكذا املراكز املعدة لسنوات  -

 ضمان التموين االزم لتحقيق وتنفيد البرامج املسطرة  -

 هياكل بنائية ( لضمان سير مهمتها توفير املنشآت الضرورية )تجهيزات ال -

والتراكيب الكهربائية  ب الكيفيات واالمكانيات املتعلقة بالتطبيق ) تجهيزاتالتحديد والتعريف  -

 الغازية ( وكذا املتعلقة باجهزة القياس و الحساب .

 ضمان التحكم في االسير الحسن للبرامج . -

 تساهم في السياسة املنتهجة من طرف املديرية العامة فيما يخص األدات املقدمة للعمالء  -

 التجارية للمؤسسة ومراقبتها .تطبيق السياسة  -

 ضمان تطبيق التنمية في ما يخص البناء و االصالح و استغالل ملوارد  . -

 ضمان التسيير الحسن ملوارد التي لها عالقة مع نشاط العمل و التوزيع . -

 ضمان تمثيل سونلغاز على مستوى املحلي على احسن  تمثيل  -

وعموما فان شركة سونلغاز تضمن تحقيق االستتمارات للمؤسسة و التحكم في الطاقة وهو 

لعامل ضروري لالقتصاد العام وبصفة خاصة الدراسات والرقابة وتحقيق ميزة استراتجية في التطور 

 .االقتصادي والصناعي للوطن 

 

 

 

 : الهيكل التنظيمي ملجمع سونلغاز  _ب_

 (الهيكل التنظيمي لشركة توزيع الكهرباء و الغاز .6الشكل رقم )
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 مديرية االنتاج 

 مديرية نقل الغاز 

 مديرية نقل الكهرباء

 مديرية توزيع الكهرباء والغاز 

 النشاطات املحيطة

 فروع األشغال 

الكهرباءج ئریة النتاالجزالشركة ا  

 مساعد المدير العام  المكلف بالشؤون 

 مساعد العالقات الخارجية

 مديرية االتصاالت

 مديرية العامة تطوير  المديرية العامة المالية مديرية المراجعة التقنية  مديرية مراجعة التسيير  مديرية  الموارد البشرية

 فروع النشاطات األساسية  فروع األشغال  فروع النشاطات المحيطة

زلغاا و ءلكھرباا لتطويرا و لبحثا مركز  

زيلغاوا لكھربائيا دللعتا يئرالجزا فلمصرا   

لكھربائیةا و لصناعیةا لبضائعا نقل شركة  

لصناعیةا اتلمعدا صیانة شركة  

تلمعلوماا تكنولوجیا ئريةالجزا  لشركةا  

ألمنا لجار  

تلمركباا صیانة شركة  

ءلكھرباا اتمولد تخدما تشركا  

لعملا بط مؤسسة  

سما  قفند  

زلغاا و ءلكھرباا في معھد  

زلغاا و ءلكھرباا في لھندسیةا لشركةا  

KAHRAKIB 

ETERKIB 

KANAGAZ 

KAHRIF 

INGERA 

الشركات الجزائرية لتسيير شبكات نقل 

 الكھرباء 

 الشركات الجزائرية لنقل الغاز

 القائم بالعمليات الخاصة للنظام الكھربائي

 شركة توزيع الكھرباء و الغاز للغرب

 شركة توزيع الكھرباء و الغاز للغرب

 

 شركة توزيع الكھرباء و الغاز للوسط

 

 شركة توزيع الكھرباء و الغاز الجزائر

 

 الرئيس و املدير التنفيذي
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 من وثائق املؤسسة.: املطلب الثاني

إنشاء الشركة اقر املخطط الجديد التنظيمي الجديدي املعد من طرف السلطات العمومية لقد 

شركة ذات أسهم كنتيجة لضم شركات   SDCالجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز  املسماة باختصار 

التوزيع  للشرق والوسط والغرب من جهة والحاق شركة التوزيع للجزائر كفرع من جهة أخرى حيث 

برأس   04/04/2017شركة ذات اسهم بتاريخ  SDCانشات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز 

بالبليدة تسير  عي بضم نهج محمد بوضياف االجتمامليار دينار جزائري يتواجد مقرها  64مال يفوق 

 والية موزعة عبر التراب ومنها والية غرداية التي سنتطرق اليها  48مديرية للتوزيع   52عبر 

 كهرباء والغاز : تعريف باملديرية العامة لتوزيع ال اوال 

 مديرية التوزيع لغرداية _1

 التغطية االقليمية : والية غرداية .

 )غرداية ،بنوره ،متليلي ،املنيعة ،بوهراوة ،بريان ،القرارة ( 07التجارية : عدد الوكاالت 

 على مستوى املنيعة ( 20378عدد الزبائن املوصولة بالكهرباء  )

 على مستوى املنيعة 8010ة الغاز )عدد الزبائن املوصول
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 للوسط غردايةالهيكل التنظيمي للمديرية العامة لتوزيع الغاز والكهرباء    الشكل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: من وثائق املؤسسة

 المديرية العامة لتوزيع الكھرباء و الغاز

 األمن

 األمن الداخلي

 المستشار القانوني األمانة

 المكلف باإلعالم و االتصال

 المدير العام

 DFG قسم استغالل الغاز  قسم المالية والمحاسبة RCN  DFC قسم األشغال  CTI قسم المعلوماتية 

 DRH قسم الموارد البشرية

 

 DTE قسم استغالل الكهرباء 

 

 DRC قسم العالقات التجارية

 

 قسم تحصيل الديون  قسم المبيعات      
 قسم الزبائن     
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 ام مديرية التوزيع للكهرباء والغاز  غرداية اق أ:

األول على جميع العمليات املتعلقة بتسيير وتنظيم  املركز حيث يقوم يعتبر املسؤول  _مدير توزيع : 

 بالسهر على املتابعة و االشراف و التنسيق بين جميع الهياكل التابعة للمركز 

املدير   ادارة جيدة   كما يدل على اسمها فهي تمثل مصدر جهدهم من اجل مساعدة  _االمانة : 

 العماله وهي تتكلف باملهام التالية :

املراسالت والبريد ) املوارد و املصالح ( ،تنظيم امللفات و الوثائق واستقبال الزبائن ،طباعة 

 و كتابة البرقيات الرسائل و الوثائق السرية وهي مكلفة بمختلف اعمال الرقمية 

باالمن الداخلي دوره هو التقليل  من الحوادث وحفظ االمن سواء االمن : وهو مكلف  _االمن داخلي3

 الداخلي او الخارجي .

وهو املمثل الوحيد والقانوني من اجل دفاع عن املؤسسة امام القضاء _املكلف بالشؤون القانونية : 4

 كن ان يواجهها .حول مختلف النزاعات القضائية التي يم

ويقوم لكلف باالتصاالت بتنظيم املعلومات املوجهة الى العمالء و _املكلف باالعالم واالتصال : 5

املشاركة مع مديرية التوزيع في تنشيط املبيعات و اقتراح برامج االشهار واالعالم كما يعمل على توطيد 

 العالقات بين التلفزيون و الصحافة املكتوبة و اإلذاعة .

  من صيانة و مبرمجة و معالجة النصوص  ويقوم ويهتم بشؤؤون الحسابات اآللية_قسم املعلوماتية : 6

الخاصة بالعدادات املتعلقة بالكهرباء و الغاز و ادخال املعلوماتية على اعمال املديرية وضمان العمل 

 الجيد لكل الحواسيب ووسائل عمل املديرية 

امليدانية لكافة االشغال املتعلقة بعملية توصيل الكهرباء او الغاز  تتكلف بالدراسة _قسم االشغال :7

 للزبون من حيث الكمية والتكلفة و تحديد املسافة بين الزبون و الشركة .

يقوم هذا القسم بدفع مستحقات املوظفين االجتماعية ووضع التقديرات _قسم املوارد البشرية :  8

ن  وكل ما يتعلق بحياتهم املهنية منذ توظيفهم داخل املركز بما لخاصة التي تهتم بتسيير شؤون املوظفي

 في ذلك التدريب ، االجور ، الترقية ، التقاعد .
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للمركز بما يقوم به من تسيير شامل للبرامج  األساس يويعتبر املحور _قسم املالية و املحاسبة : 9

وازنات التقديرية وهم مكلفين بتقييم السنوية للمركز واعداد امليزانية السنوية العامة ، املواالشغال 

 الحصيلة النهائية و متابعة املتعاملين الخواص في إطار األشغال   املوكلة إليهم .

 ويهتم باستغالل  شبكات الغاز و تسيير األشغال و تطوير وصيانة الشبكات . قسم إستغالل الغاز: -10

ويقوم باستغالل الشبكات تسيير األعمال  وتسيير املحوالت الكهربائية و :  _قسم استغالل الكهرباء11

 تطوير وصيانة شبكات الطاقة الكهربائية . 

 _قسم العالقات التجارية : 12

هذا النوع هو الخط األول و األكثر دينامكية داخل املؤسسة والي يستقبل زبائن اكثر و يقدم 

 و املكلف ايضا :  خدمات اكثر في مجال الصيانة ، الوصل ،

 اعداد فواتير للزبائن املشتركين في شبكات الغاز والكهرباء  -

 وصل املشتركين الجدد . -

 احصاء املبيعات و اعداد التقارير حول تطور عدد املشتركين . -

 وهي نقطة وصل بين الزبون و املنظمة .تسيير طلبات الزبائن  -

 متابعة مختلف الديون مع الزبائن . -

 .DRCقسم  : وكالة توزيع الكهرباء و الغاز املنيعة محل الدارسة  املطلب الثالث 

 :بطاقة تعريف املؤسسة ._ا_

 املؤسسة : شركة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط .

 املقر االجتماعي : املنيعة والية غرداية 

 1979تاريخ اإلنشاء : 

 مجال النشاط : توزيع الكهرباء و الغاز محليا 

 28388الزبائن :  عدد
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وكالة توزيع الكهرباء و الغاز للوسط باملنيعة تعتبر وكالة تابعة لقسم العالقات التجارية التي لها 

عالقة بتسيير الزبائن كما ان بها موظفين منهم اطارات و عمال تابعين و مقاولين تحتوي على ثالثة 

و تمثل مهامها اف و برامج مسطرة مسبقا مصالح )املبيعات ، الديون ، الزبائن ( الكلفة بتحقيق اهد

في توزيع الكهرباء و الغاز على الزبائن و املشتركين ذو الضغط املتوسط و املنخفض و التوتر املتوسط و 

   (     BT MT     BP  MPاملنخفض  )

 :مهام مصالح وكالة توزيع الكهرباء و الغاز  _ب_

تلعب هذه املصلحة دورا هاما في الوكالة حيث تعتمد عليها  الوكالة بنسبة _مصلحة الزبائن :  1ب_

 ب: كبيرة فهي التي تقوم 

 استقبال الزبائن لتلبية طلباتهم  ى -

 متابعة انجاز االعمال من الطلب الى الربط . -

 اعداد الكشف الكمي للفواتير لزبائن  لدفع املستحقات  -

 القيام بالتحقيقات امليدانية  -

صائح للزبائن حول طرق ترشيد استالك الطاقة الكهربائية و الغاز و اختيار التجهيزات تقديم ن -

 املناسبة 

  _مصلحة املبيعات : 2ب_

 توزيع املهام و تقسيمها لجمع قيمة الكهرباء أو الغاز املباعة  -

 القيام بالرصد . -

 _مصلحة تحصيل الديون :3ب_

 متابعة ديون الزبائن  -

 معرفة آجال ديون الزبائن  -

 اصدار تقرير خاص بأصحاب االجال استحقاقات املتأخرة عن الدفع  -

 للزبائن . تمديد مدة الدفع -
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 تصميم الدراسة امليدانية : ملبحث الثاني ا

ية أو دراسة الحالة وذلك على الدراسة التطبيق بصددهلقد اعتمدنا  في دراسة املوضوع الذي 

الجانب النظري على واقع املؤسسة وعليه وقع اختيارنا على الوكالة التجارية لتوزيع سقاط من أجل إ

 الكهرباء و الغاز باملنيعة والية غرداية .

 لدراسة امليدانية ااملطلب االول : 

د املكانية : تمثل الحدود املكانية للقيام بهذه الدراسة امليدانية كما ذكرنا سابقا املنيعة وسط و الحد_أ_

 املدينة لوالية غرداية 

الحدود الزمانية : لقد قمنا بدارسة حالة الشركة من خالل تقديم معلومات تخص الشركة في _ب_

 . 21/04/2018ى غاية ال 04/2018/ 03شتى املجاالت في فترة زمنية قاربت الشهر في 

 الدراسة  املطلب الثاني : وسائل تحليل 

بهدف الحصول على املعلومات التي تفيدنا في دراستنا و الوصول الى تحقيق اهداف الدراسة 

ملعلومات املكتسبة في الشق النظري من هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من اوذلك من خالل اختيار 

االستمارة التي تم استخدامها بشكل اساس ي في عملية  واملتمثلة في  املعلوماتالوسائل لجمع البيانات و 

جمع املعلومات والبيانات مدعمة بمقابلة مباشرة مع مدير الوكالة  التي نسعى من خاللها الحصول على 

معلومات اكثر دقة  وتفصيل كما استخدمت املالحظة كوسيلة ثالثة ومكملة و كذلك الوثائق الخاصة 

 : ؤسسة  بامل

  املقابلة:  اوال

هي وسيلة اخرى لجمع البيانات واملعلومات حيث تتم بتواجد الباحث مع املستخلص منه في مكان 

وعليه اعتمدنا هذا االسلوب اذ قمنا بعدة   1واحد ويتم توجيه أسئلة املعدة مسبقا لهذا األخير

 قيق الهداف التالية :مقابالت مع مسؤولين في الوكالة والهدف من هذه املقابالت تح

 _الهدف من االسئلة املوجهة للمدير :

                                                           

وثائق املؤسسة   
1
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الهدف من اجراء املقابلة مع الدير للوكالة هو التعرف على توجهات تكنولوجيا املعلومات و االتصال في 

 الوكالة .

 _الهدف من االسئلة املوجهة لكوادر الوكالة :

املوظفين في موضوع تكنولوجيا املعلومات الهدف من اجراء مقابلة مع كوادر الوكالة هو معرفة رأي 

واالتصال وأهميته للوكالة وكيف تؤثر في اتخاذ القرارات و عملية التسيير الذي في األخير يؤثر على 

 املديرية العامة للوكالة .

  املالحظةثانيا :

مالحظته كما تسمح املالحظة بتسجيل الظواهر فور حدوثها دون تدخل املالحظ او تاثيره على من تتم 

تقل احتماالت التحيز ملض ي الوقت قصير بين حدوث الظاهرة وقت تسجيلها وفي بحثنا هذا اعتمدنا 

 على املالحظ أثناء تواجدنا بالوكالة لتسجيل بعض املالحظات التي قد تفيدنا في البحث

 املبحث الثالث : تحليل وتفسير نتائج الدراسة 

ولوجيا املعلومات  واالتصال  في الوكالة و استخداماتها  كشف عن اثر تكنللبحث هذا امل خصصنا

، وذلك من خالل استخدام ادوات  جمع البيانات  املعتمدة في الدراسة لتحليل و املعتمدة من الوكالة

 مناقشة األسئلة و فرضية البحث .

 DRC1قسم املطلب األول : استعماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملؤسسة 

 األجهزة املاديةأوال : 

حواسيب حاسوب مستعمل  10مؤسسة كبيرة فانها  ال تحتوي اال على بما ان الوكالة ليست ب 

من طرف املدير و حاسوب مخصص للصندوق حاسوب لالستقبال الذي تقوم املوظفة فيه بتسجيل 

تحتوي  كماواحد منهم حاسوبه الخاص به،    جميع العمليات عند الطلب ... حاسوب للكوادر ولكل

ولكن ال  وهاتف من طرف جميع  املوظفين .  الوكالة على طابعة واحدة فاكس واحد مستخدم 

 .يستعمل في اغلب الحاالت

                                                           
 وثائق املؤسسة  1
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بما ان الوكالة لتوزيع الكهرباء و الغاز  طبيعة العمل التي تقوم به فجميع األدوات و املعدات 

فاملعدات تكون لدى للقيام بعملية توصيل الكهرباء  و الغاز  من عدادات و كوابل اما بما يخص الغاز 

 .بالزبائنبالسجالت الخاصة  كما تحتوي على حافظة ملفات و ذلك لالحتفاظ  املقاولين، 

 ثانيا : التطبيقات و البرامج .

ان طبيعة النشاط في سونلغاز  تفرض بالضرورة  وجود تطبيقات وبرامج إلتمام ومعالجة 

 العمليات بشكل سليم  املعلومات  بشكل كلي او جزئي لضمان سير 

  :  SGCنظام _1

بدرجة كبيرة فجميع عمليات التي تقوم بها الوكالة  هذا النظام معتمد عليه من طرف الوكالة 

لذلك سمية ب نظام تسيير محتواه يكون في هذا النظام من اإلستقبال الى غاية تحصيل الديون 

مجموعة منظمة من االقسام و البرامج و كاذا  شبكات االتصال  بين مراقب  هو عبارة عن الزبائن، و 

لديه عالقة خاصة باملديرية   SGCفي الوكالة املوجودة بالشركة، وقسام و املصالح التسيير و مختلف اال

العامة للشركة و الوحدات داخل الوكالة حيث يتم تحميل و تسجيل ومعالجة و تحليل املعلومات 

وهو برنامج خاص بنقل املعلومات   ثم بعد ذلك  FIPاملتوفرة في الوكالة و الوحدات و ارسالها عبر 

ليتم بعد ذلك تنفيد هذه   OXIة املعلومة و يتم ارسال تقرير عبر ما يسمى فحص و تحليل و معالج

االم من استهالك التقارير التي تعتبر توجيهات و ارشادات بناءا على املعلومات املرسلة الى الشركة 

الكهرباء و الغاز و كل ما يتعلق باملشتريات و املبيعات و كل املعلومات التي تكون ذات قيمة كنسبة 

 لضياع او الخسارة في الكهرباء ا

 نذكر منها :   SGC_دور نظام 

 _تسيير الزبائن بانواعها العادية و غير العادية وكذا متابعة االشغال .

 _متابعة نوعين من الطاقة الكهربائية و الغازية .

DPI  (demande de petite intervention )_متابعة التدخالت الصغيرة و الكبيرة عن طريق ما يسمى 

 الخاص باألعطاب و مراقبة العدادات و اإلستهالكات املسجلة أو إدماج الزبائن .

 تسيير استهالك الزبائن من الكهرباء و الغاز باإلضافة الى مراقبة الفواتير. _
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 _مراقبة العدادات حسب تواريخ استهالكها.

ذا النظام الذي يساعد على الرقابة _تسجيل وتسيير  سرقات الكهرباء عن طريق الرقابة االلية له

 امليدانية كاالستهالكيات الضعيفة  ، االستهالكيات املعدومة ،  االستهالكيات الغير املستقرة 

 برمجة الزبائن لقطع و ارجاع التيار ومراقبة الدفع ._

طلوبة في اي وقت كعدد الزبائن و تطورها من وقت الى _تزويد لوحة القيادة باملعلومات الضرورية و امل

آخر ومن مرحلة إلى اخرى  وكذلك تزويدها باإلحصائيات الضرورية كالديون و االرصدة و تزويدها 

 مؤشرات ضرورية . باملشتريات و املبيعات و معدل الخسارة التي تعتبر 

  TSP_النظام االلي لقراءة العدادات : 2

ا الجهاز لقراءة عداد الكهرباء و الغاز بالزبائن  العاديين املعنيين بالضغط تستخدم املؤسسة هذ

التي تسمح  البيانات و معالجتها للحصول على املعلومات   إدخالو ذلك من خالل  املنخفضينو الوتر 

للحد  في مارس  2016جيل الرصيد الخاص بالزبائن و هذا الجهاز قامت املؤسسة بتطبيقه في عام سبت

خالل نزولهم الى امليدان من خالل املراقبة الدورية  األعوانوتجنب الهفوات  وتسهيل دور  األخطاءمن 

 التي كانت في ما مض ى تاخد بالعين املجردة والتسجيل في التقارير .للعدادات  الكهربائية 

 Télé relave _3  خاص بعدادات الزبائن ذوي الضغط و التوتر العالي: 

هذا خاص بالزبائن الصناعيين حيث يؤخذ الرصيد عن  أن إال    tspل عمل هذا النظام هو يعم

طريق الشبكات اي عن بعد من خالل الشريحة امللصقة في عداد الزبون او ان صح القول في ما يسمى 

   TRANSFOبال 

 _تطبيق اعلمني : خاص بالزبائن4

هو تطبيق يعمل على الحفاظ باملسافة القريبة بين املؤسسة والزبون فالزبون يتلقى من خالله 

معلومات مفيدة تتعلق مواعيد دفع الفاتورة ، اعطاء خبر في حالة اإلنقطاعات املبرمجة  للكهرباء و 

ت بإبرام  وهذا التطبيق قامومعلومات اخرى متنوعة مفيدة، و الغاز ، إمدادات الطاقة في املنطقة 

ويتحمل التكاليف صفقته مع موبيليس  وذلك عند ارسال الرسائل تكون عن طريق شبكة موبيليس 

 الوكالة.
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 ثالثا :  شبكات االتصال في املؤسسة 

من اهم تكنولوجيا املعلومات و االتصال التي تستخدمها املؤسسة الشبكات املعلوماتية الشبكة 

الخارجي  اما االنترانت فهي تقوم بتسهيل االتصال الداخلي العاملية انترنت تستعملها لالتصال 

التي تستخدمها املؤسسة لالتصال بين املديرية و   TANSIKوضمن هذه الشبكات شبكة للمؤسسة 

 مختلف املؤسسات األخرى  تابعة لفروع مجمع سونلغاز  اي انه يعمل عمل االكسترانت  .

 اوال : االنترنت.

املؤسسة محل الدراسة ال تستخدم في جميع نواحي عمليات التسيير في شبكة االنترنت في 

 د بدرجة كبيرة على االنترانت  .املؤسسة ، فاملؤسسة تعتم

 االنترانت : _2

يتم التواصل الداخلي للمؤسسة بدورها تربط الحواسيب املتواجدة العمود الفقري للوكالة فيها 

داخل املؤسسة بعضها البعض فهي شبكة داخلية خاصة باملؤسسة تستخدم بروتوكوالت االنترنت 

FTP  ال يستطيع شخص من خارج املؤسسة ان يلجأ إليها كما تحدد املؤسسة محتوياتها ، فهي تنظم

مساحات النقاش ، قاعدة بيانات للمعلومات و الخبرات فهي وسيلة اتصال بين املوظفين و وحدات 

 املؤسسة و وسيلة النجاز األعمال .

املشاركة في امللفات ، نقل وتحويل  كما ان االنترانت تقوم بعدة خدمات داخل الوكالة من بينها

  النظام . على  أفضل واالعتمادامللفات ، املشاركة في التطبيقات 

 اإلكسترانت :_3

تعتمد املؤسسة على وسيلة وتعد من أهم وسائل االتصال بين الوكالة و املديرية و مختلف 

سبق وذكرناها بانه يعمل التي   TANSIKاملؤسسات األخرى تابعة لفروع مجمع سونلغاز  وهي شبكة 

فهو عبارة عن تطبيق مثل االيميل  لكنه يعمل عن طريق عمل اإلكسترانت في الوكالة محل الدراسة 

ع وكاالت عبر الوطن التابعة شبكة اإلكسترانت يمكن التواصل من خالله وإرسال املعلومات إلى جمي

 ع سونلغاز.ملجم
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 الدراسة  أسئلةاملطلب الثاني : تحليل 

حسب املسؤولين   املؤسسة أن تكنولوجيا املعلومات و االتصال  أهمية تحقيق أهدافها من 

بأنواعها و كيف تعود هذه ألهمية على املوظفين من أهمها نمو وتطور األعمال تحقيق متطلبات الزبائن 

 وقت وجهد و سهولة في تسيير األعمال و اتخاذ القرارات  والرضا لهم .

وبون  إطارات كلهم لديهم تكوين جامعي متحصلين على شهادة ليسانس  ما كل األطراف املستج

عدا بعض العاملين في امليدان متحصلون على شهادة تكوين منهي اما العامل املستجوب فكان عامل 

 .متقاعد و أصبح مقاول لدى الوكالة لألعمال الخاصة  بالغاز 

إلى أخر فأكثرهم لديهم أقدمية في أما في ما يخص أقدمية العمل فذلك يختلف من مسؤول 

سنوات . الذي ساعدنا كثيرا في  5العمل إال املدير لديه عام تنصيب وكان موظف في املديرية ألكثر من 

 تقديم املعلومات و اإلجابة عن األسئلة 

متعلقة بموضوع ان املقابلة مصنفة ضمن املقابلة الهيكلية حيث حددنا مجموعة من األسئلة 

ل و استعمالها في تحقيق أهدافها، كشف لنا  عن مدى تبني تكنولوجيا  املعلومات و االتصاالدراسة ست

بتكنولوجيا املعلومات و وقد قسمنا أسئلة املقابلة إلى ثالثة فروع وهي أسئلة حول الوكالة و كذلك 

 االتصال و في األخير   عن أثر تكنولوجيا املعلومات و االتصال.

 أسئلة حول الشركة  

 : هل املؤسسة فرع من مؤسسة أخرى ؟ اذا كان اإلجابة نعم ماهي ؟ أين موقعها ؟ 1السؤال 

نعم املؤسسة تابعة  للمديرية العامة لوالية غرداية فرع النشاطات األساسية شركة توزيع : 1ج

 الكهرباء و الغاز للوسط.

 في الوكالة ؟ وهل نسبة التشغيل في الوكالة في زيادة أو ثبات ؟ العمال السؤال الثاني : ماهو عدد 

موظف داخل الوكالة قسم العالقات  20موظف  31تحتوي على كما أدلى املدير فإن الوكالة :2ج

في امليدان التابع وذلك لألشغال     6، الصندوق...  ، الكوادر التجارية منهم الخاص باالستقبال، 

 ،  و املدير .  الخاصين باألشغال املتعلقة بالغاز  مقاولين 4بالكهرباء، 
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في ما يخص التوظيف نسبة التشغيل  ثابتة .وذلك لصغر الوكالة أي لديها اكتفاء من حيث  

  .العمال

ما هي نعم   اإلجابةكانت  إذايوجد وكاالت تابعة للمديرية العامة أم ال يوجد؟ السؤال الثالث : هل 

 بالوكاالت األخرى ؟ ضعية وكالتكم باملقارنةو 

وكاالت منهم املنيعة، كما أدلى اإلطار الخاص  7نعم  يوجد وكاالت تابعة للمديرية العامة يوجد : 3ج

خسارة  أو نسبة   بقسم الزبائن أن وكالة املنيعة تحتل املرتبة الثانية وذلك من حيث فترة السداد ،

 ضياع الكهرباء و تحصيل الديون . 

ما ان الوكالة تابعة للمديرية العامة إلى أي قسم تنتمي  و ما هو عدد الوحدات السؤال الرابع :  ب

  و هل تعمل املؤسسة على تطوير هيكلها التنظيمي ؟ التي في الوكالة ؟

 3في املديرية العامة و تحتوي الوكالة على   DRC تنتمي الوكالة إلى قسم العالقات التجارية :  4ج

وحدة الزبائن ، وحدة املبيعات ، كما في الوكالة قسم األشغال التقنية  وحدات وحدة تحصيل الديون ،

 ، التابعة لقسم استغالل الكهرباء و و أشغال الغاز تابع لقسم استغالل الغاز .

في ما يخص الهيكل التنظيمي فإن مشروع املديرية لوالية املنيعة قائم و عند اكتمال املشروع  

  قسم التسويق بالوكالة . تتغير أقسام الوكالة و  زيادة

 1املعلومات واالتصال  تكنولوجيةأسئلة حول 

السؤال الخامس : من هو املسؤول الرئيس ي عن مهام وأدوات تكنولوجيا املعلومات و اإلتصال في 

 مؤسستكم؟

هو لتابع  ملديرية   االتصاالت   أغلبية اإلجابات أكدت أن قسم املعلوماتية في  املديرية العامة :  5ج

املسؤول الرئيس ي عن املهام وأدوات تكنولوجية  املعلومات  و االتصال  حيث يقوم بإنشاء  برامج أو 

 إحداث التغيرات  و التطورات الالزمة  على البرمجيات التابعة  ملختلف املصالح  .

هل  هي نسبة املوظفين الذين يستخدمون الكمبيوتر  على األقل مرة في اليوم السؤال السادس : ما

 ؟ % 100إلى  75  % 75إلى  50أو  من   %25الى  1أو  من    %0هي 

                                                           

 
1
 دليل المقابلة   
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وذلك باعتبار الكمبيوتر  اآللة أكثر حداثة في العصر   % 75إلى  50معظم اإلجابات كانت  من : 6ج

 الحالي و أكثر توفير للوقت  و الجهد و وصول املعلومة كاملة فإن أغلب املوظفين  يعملون به .

 : هل يوجد من ال يستخدم الكمبيوتر ؟ إذا اإلجابة نعم ملاذا ؟ السؤال السابع

الكمبيوتر العمال في امليدان الذين يقومون باألشغال الخاصة بالكهرباء نعم يوجد من ال يستعمل :  7ج

 و الغاز 

  السؤال الثامن : هل لديكم اتصال انترنت ؟

معظم املستجوبون ال يستخدمون االنترنت إال  لغرد شخص ي أي في ما يخص العمل ال يوجد داعي : 8ج

 لالنترنت   

السؤال التاسع : حسب رأيكم هل هناك إمكانيات الستخدامات تكنولوجيا املعلومات و االتصال 

 ؟للوصول إلى أهدافهم 

الستخدام تكنولوجيا املعلومات و صرح مدير الوكالة أن إطار مصلحة الزبائن أن إمكانيات : 9ج

االتصال التي تفيد املؤسسة للوصول إلى أهدافها كانت للوكالة أو للموظفين أو للزبائن  وذلك من خالل 

   و تطبيق أعلمني .   TSPلتحقيق أهدافها من أهما جهاز الرصد  تبنيها أفضل الوسائل

مسؤولين  املعلومات واالتصال في القسم الذي انتمالسؤال العاشر : منذ متى لجأتم إلى تكنولوجيا 

 فيه؟

لجأت الوكالة إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصال في مراحل مختلفة و حسب املعلومات التي أدلى :  10ج

والذي أدى   SGCإلى   GDAالنظام من تم تبديل بها املدير و بعض العمال ان في فترة عملهم في الوكالة 

، في ما يقارب العامين تخلت املؤسسة اتجية املعمول بها في الوكالة في اتخاذ القرارات  إلى تغيير اإلستر 

تغيير في ، كما اعتمدت املؤسسة خالل سنوات العشر الفائتة  TSPعن الرصد اليدوي و أصبح بجهاز 

  قة القديمة كانت عن طريق الدفاتر .ما يخص الصندوق وطريقة دفع الفاتورة فالطري

 الحادي عشر:  إلى أين نوع تصنف التجهيزات هل هي قديمة أم جديدة ؟السؤال 

 التجهيزات في املؤسسة ضمن الجديدة فهي تقوم بالتجديد كل سنة .  تصنف:  11ج
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السؤال الثاني عشر : هل تقترحون تكوينات للمسؤولين بهدف جعلهم يألفون استخدام تكنولوجيا 

 في الوكالة ؟ املعلومات واالتصال وتطوراتها الحديثة

صرح املدير بعد استجواب رئيس قسم املوارد البشرية في املديرية العامة أنهم يقترحون تكوين : 12ج

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال و ذلك لزيادة كفاءة العمال و مهاراتهم التقنية التي ال تتوفر 

 لدى األفراد.

 في مؤسستكم؟ملعلومات و االتصال السؤال الثالث عشر :متى تم تبني تكنولوجيا ا

التي تبنتها لضرورتها في توفير املعلومات في الوقت املناسب وكذلك تخزينها و   2004منذ مطلع 13ج

 استرجاعها و معالجتها 

 السؤال الرابع عشر : ماهو عدد الحواسيب في مؤسستكم؟

يستخدمها كل من  2و  يستخدمها الكوادر واحد املدير  4حواسيب  10تحتوي املؤسسة على :14ج

 حواسيب موجودة بالوكالة لم يتم استخدامها بعد. 3موظف  االستقبال و الصندوق و 

 السؤال الخامس عشر : هل توجد شبكات في مؤسستكم ؟

حسب املعلومات التي قدمها املدير أن الشبكة املعمول بها في الوكالة هي شبكة االنترانت وشبكة :15ج

    EMAIL  فهو يعمل مثل    TANSIKاالكسترانت يعمل يها  

 السؤال سادس عشر : هل تستخدمون البريد اإللكتروني ؟

في التواصل مع املؤسسات األخرى  TANSIKم ال تستخدم الوكالة البريد اإللكتروني النها تستخد: 16ج

ولوجيا التابعة ملجمع سونلغاز و للتواصل مع الزبون لديها تطبيق أعلمني الذي هو أيضا من التكن

 الحديثة التي تبنتها الوكالة حديثا .

السؤال السابع عشر : ماهي أهم املزايا الختياركم استخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال مرونة 

  الحل ام سهولة االستعمال أو اإلبتكار املتحصل في هذا الحل؟

هي مرونة الحل و سهولة من املزايا األساسية اختيار  استخدام  تكنولوجيا املعلومات و االتصال : 17ج

 االستعمال للوصول إلى املبتغى بسهولة بطريقة مرنة 
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 ؟هل لديكم استتمار جديد في تكنولوجيا املعلومات واالتصال سؤال الثامن عشر : ال

 TSPكان في  ال يوجد استثمار جديد ألن أخر استثمار :  18ج

 1DRCبأثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على الوكالة قسم األسئلة املتعلقة 

 ؟  SGCماهو نظام املعلومات املعتمد في تسيير الزبائن قبل نظام  السؤال التاسع عشر : 

  GDAفي هذا النوع من السؤال قمنا بطرحه على موظفون متقاعدين عملو بهذا النظام القديم : 19ج

وكانت اإلجابة ان هذا النظام كان يستخدم في القديم هذا النظام يدوي كل الحاالت كانت تسجل 

امللفات و بالتالي كان يأخذ  وقت طويل في تلبية حاجات الزبائن أو باالتصال مع يدويا وتحفظ في 

 طاء في الرصد . في حال الرصد وتسجيل املبيعات وكثرة األخاملديرية العامة وذلك لبعد املسافة وأيضا 

السؤال العشرون :  هل الوكالة تعتمد على الطرق اليدوية في تسجيالتها أرصدة الزبائن ؟ إذا كانت 

 هو البديل ؟ اإلجابة ال  ما

 TSPال تعتمد املؤسسة على الطرق اليدوية في التسجيل األرصدة كما قال تعتمد على جهاز ال: 20ج

في نقل  ولكن هذا في الحاالت العادية لكن في بعد الحاالت عند عدم القيام بأخذ الرصيد أو الخطأ 

   الرصيد تخضع  الى الطرق اليدوية  ومع هذا لم تتخلى عن التقارير أي مزال هناك استخدام له

 ؟طرق تسديد الفاتورة ما هي السؤال الواحد و العشرون : 

الفاتورة أولها الحضور على مستوى صندوق الوكالة التجارية إن للوكالة عدة طرق لتسديد : 21ج

املعنية  والدفع اما نقدا او بشيك و هناك الدفع عن طريق مكاتب اليريد املتواجدة عبر التراب الوطني 

ع عبر االنترنت املوجود على الوجه األمامي للفاتورة  و الدف EBP  CLEباستعمال مفتاح الدفع البريدي 

، أو باستعمال بالصك أو بالحوالة   CIBأو باستعمال البطاقة البنكية   WWw.sdc.dzملوقع الشركة 

 البنكية أو البريدية بكتابة املرجع على الحوالة وأخذ بعين االعتبار املدة املعينة للتسديد  .

ل يمكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال ان يكون لها اثر في اتخاذ هالسؤال الثاني و العشرون : 

 ؟ القرارات املتعلقة بالوكالة

                                                           
1
 دليل المقابلة   

http://www.sdc.dz/
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من خالل املقابلة تم التأكد من أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصال اثر في اتخاذ القرارات ألن :22ج

واالتصال هي وسيلة اتخاذ القرار يكمن في جمع املعلومات تحليل األهداف فا تكنولوجيا املعلومات 

 مهمة لجمع املعلومات وتوفيرها فهي من أساسيات اتخاذ القرار .

تكنولوجيا املعلومات واالتصال  اثر في تحقيق   السؤال الثالث و العشرون : هل الستخدام 

 ؟أهداف املؤسسة 

ع ما بيع من تعظيم الربحية واسترجاكما قال املدير أن الهدف الرئيس ي للوكالة التجارية  هو  : 23ج

كهرباء والغاز وتقليل من نسبة الديون لذلك فان لتكنولوجيا املعلومات و االتصال تأثير كبير في تحقيق 

وسائل التكنولوجية في تحقيقها للتخفيض التكاليف و األعباء و زيادة  أهم إتباعاألهداف و ذلك عند 

 الربح. 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال ساهمت في السؤال الرابع و العشرون : هل تعتقد ان تبني 

 االتصال الداخلي و الخارجي في املؤسسة ؟

جابة على هذا السؤال اضطررنا إلى سؤال كافة املوظفين عن تأثير تكنولوجيا املعلومات لل :  24ج

 واالتصال على االتصال الداخلي و الخارجي   للمؤسسة فكانت معظم اإلجابات أن   لها تأثير سلبي و 

إيجابي  واإليجابي مس عدة جوانب من أهمها السهولة في نقل املعلومات و التواصل مع املديرية العامة 

لبعد املسافة  و السلبي صعوبة التواصل داخل املؤسسة السبب كان في معظم اإلجابات لم تكن 

علومات واالتصال السبب هو تكنولوجيا امل وبالتالي كجعل العالقة بين املوظفين أقل إنسانية  واضحة 

. 

حدثت واالتصال وأالسؤال الخامس و العشرون : ما هي الجوانب التي مستها تكنولوجيا املعلومات 

 ؟فيها تغيير كبير 

للجابة على هذا السؤال قمنا بعدة مقابالت بين مختلف املوظفين و كانت اإلجابة أنها مست  :  25ج

فإنها املصلحة التي تحتاج لتكنولوجيا املعلومات جميع مصالح الوكالة و خاصة مصلحة الزبائن 

واالتصال  فهي تتعامل بدرجة أولى مع الزبون فنظام الذي جاءت به هذه التكنولوجيا سهلت من عدة 

عمليات التي تحتاج بدرجة أولى إلى املعلومات و البيانات واسترجاعها عند الحاجة إليها فتكنولوجيا 

 .املعلومات سهلت هذه العمليات 
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ءة تحسين من كفاالو العشرين :هل استطاعت تكنولوجيا املعلومات و االتصال  دسالسؤال السا

 العمال؟ 

قام املدير باإلجابة على هذا السؤال بقوله أن مادام الفرد داخل املؤسسة يطبق ما أمر منه :   26ج

ولم يأتي بش يء جديد للمؤسسة في جميع الجوانب فهذا يدل على أنه ال يوجد تغيير بالكفاءة أو 

 العمل . مردودية 

 تصال ؟و العشرين : ما هي سلبيات تبني تكنولوجيا املعلومات و اال السؤال السابع

من سلبيات تكنولوجيا معلومات واالتصال تسبب شلل للعامل  في حالة األعطال الغير املتوقعة :  27ج

 أو الغير معلروفة في هذه النظم اآللية ، استخدامها املكثف قد يسبب اإلرهاق و املشاكل الصحية . 

 املؤسسة ؟ استخداما في األكثر و العشرين : ما هي وسائل االتصال  ثامن السؤال ال

نظام تسيير الزبائن ، و  SGCلرصد ، برنامج   tspالوسائل األكثر استعماال  في املؤسسة هو : 28ج

TANSIK. 

لو أرادت الوكالة التخلي عن أحد التكنولوجيات في املؤسسة ما : السؤال التاسع و العشرون 

 هي؟ملاذا؟

 %80على كل التكنولوجيات بنسبة  ال يوجد تكنولوجيا تستطيع التخلي عنها فهي تعتمد :  29ج

 ؟   TELERELLEVما هي السلبيات املترتبة عن الشبكة الخاصة ب  ثالثون:الالسؤال 

ال يوجد سلبيات الن عملية الرصد تقوم بها املديرية العامة أي أننا  نتدخل في حالة عدم :  30ج

 استطاعتها التحصل على الرصيد فقط .

هل ترى أن تكنولوجيا املعلومات تقوم بتحسين جودة الخدمة املقدمة و الثالثين:  الواحدالسؤال 

 للزبون ؟

أدلت رئيسة قسم مصلحة الزبائن أن تكنولوجيا املعلومات و االتصال أحدثت أثر كبير في :  31ج 

املقدمة للزبون من طلب إلى غاية الربط  كما أنها و مع هذه التطورات أصبح من  جودة الخدمة 

عليه الوصول إلى غايته.أي ماذا يريد من خالل عدة طرق تسهل إلى  جميع احتياجاته   السهل الوصول 

 الوقت الذي يريد و املكان الذي يريد .
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عبارة عن وكالة صغيرة لكنها تشرف على والية منتدبة كبيرة و نستخلص أن املؤسسة  وعليه

تالي يفرض عليها تبني تكنولوجيا جديدة تساعدها بتوسع هذه الوالية تزداد املسؤولية على الوكالة و بال

وهو قسم العالقات التجارية  ومن األسئلة املطروحة لتلبية حاجيات الزبون وذلك للقسم التابعة له 

من خالل املقابلة نجد أن تكنولوجيا املعلومات و االتصال اعتمدت من طرف املؤسسة في جميع 

و حتى في نظام املعلومات و الزبون ، املؤسسات األخرى ،  الجوانب الذي أعطى تأثير على العمال ،

التي تستخدمها  في خدمة الزبون . وأن الفترة التي تبنت فيها هذه دوات بعض األ الشبكات و 

و فيما التكنولوجيات ليس بفترة طويلة و إنما في أواخر السنوات العشر املاضية في ما يخص النظام 

تبنته في خمس سنوات السابقة و جهاز الرصد اآللي  في ما يقارب يخص الشبكات و تطبيق أعلمني 

 العامين .

 الخالصة:

باالستعانة حاولنا في هذا الفصل أن نسقط جانبا من الجزء النظري على الدراسة امليدانية 

أن شركة سونلغاز من أكثر املؤسسات االقتصادية حاجة إلى القول يمكن  املحصلة، حيث علومات بامل

لتقدم امللحوظ مقارنة بالسنوات املاضية  التي كانت تتبع النظام ، واتكنولوجيا املعلومات و االتصال

يدوي حتى تخزين املعلومات كان في السجالت و املجلدات و األرشيف   % 100الذي كان   GDAالقديم 

ركيب أو تصليح و العمليات في امليدان كانت صعبة و تحتاج وقت كبير سواء من حيث الرصد أو الت

اإلعطاب   وهذا مما أدى إلى صعوبة مع تلبية حاجات الزبون. حتى في ما يخص االتصال باملديرية 

لتحرير  DISQالعامة كانت تستخدم الفاكس في ما يتعلق بالتقارير و أخد املبيعات في ما يسمى بال 

ليف )إقامة ، مصاريف نقل زيادة تكا الفواتير نقله إلى مركز املديرية التي كانت تأخذ وقت و شقاء كبير و 

 ...الخ(.

قامت املؤسسة بتغيير النظام  من  ظل التطورات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال  فيو

GDA   إلىSGC   الذي هو عبارة عن نظام يعمل بالكمبيوتر مما سهل عملية تلبية حاجات الزبون فهو

ا و تحليلها ومن هنا أصبحت الوكالة تقوم بتبني نظام يسهل الحصول على املعلومة واسترجاعه

تكنولوجيا و السبب عائد لزيادة الطلب خاصة في الفترة التي كبرت فيها البلدية  وأصبحت والية منتدبة 

هذا مما يجعلها تحتاج و بقوة إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتي قد قمنا بذكرها و بالتفصيل في 

أهمية كبيرة في املؤسسة و أحدثت تغيير كبير  لها لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  وبالتالي فإن،  بحثنا
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في قسم العالقات التجارية  بهدف  تحقيق الربح وذلك بتقليل نسبة الخسارة )ضياع الكهرباء ( و 

 .تحكم في فترة السداد لتحصيل الديون و من خالل االستخدام األمثل لها

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خاتمة 



 خاتمة عامة
 

 79 

من خالن تخاولناوننلخع تن وخاجو ا ملعنلخاع و مننلاخنخاأارنلتخنخاملؤسنلخاننتخاعية نيخاأ  رنل  يخ عنن خ

 لناوننننلخز نننننؤانخاسننننيخاا ولعنننننؤخاا ننننن خث نننن لعجخمننننن خال ا نننننلخم ؤ ننننيخاملنننننؤخاجو ا ملعنننننلخاع و ننننلاخنخاأارنننننلتخ ننننن خ

اأ  رننننل  يخنخاا نننن خل لنننن خاع و مننننلاخنخاأارننننلتخ نننن خاعية ننننيخاأ  رننننل  يخنخاا نننن خل لنننن خاوننننلخاعية ننننيخ

 لرخاعترابيخ نهلخا حقعقخاسدا  لخنخ قلئهلخخزة  ؤاريتهلخ.نظؤةخناضحيخ  خاآلمل

نم خال تخ راةتولخلج انبخاع ت وخنظؤيلخنخزةقلطهخ لىخملخس خنا جخاتخ راةيخ لايخة نوغلنخ

 جخاا لاعيخ:خا عوولخزلىخااو لئ

 ي دخاة خدامخاجو ا ملعلخاع و ملاخنخاأارلتخاتخاا كلايخاا جلرييخSDCاشؤكيخا نيجخااج ؤبلءخخ

اا لملخاعحفزخاتخل عيرخشيننخاا كلايخم لخخDRCنخااغلنخاو ةطخاتخ  يخاا   لاخاا جلرييخ

ةليخاأارلتخ،خنقلخاابعلنلاخنخا  يرخن طخاارللتخخمل لعتخ  اةلسيخاتخاح ينخاةلاعبخ

 .ااشبكلاخ ينخاع  خدمينخملخةلسيخاتخل زيزخاا   لاخنخاعرللحخنخ لا للتخاح ينخ يئيخاا  لخ

 احقعقخااضغ طلاخاعترابيخ  خاأل  لتخااع معيخاع جؤرةخنخااؤناعنعيخ.خك لخل لسيخاتخا  يرخ

اع و ملاخالج دخنخاا  تخنخز ارةخاع ؤ يخنخا  يرخا ؤ يخنخااجفلءةخنخالجدارةخاا ظعفعيخنمل  ةخ

 نخا اءخاا ظلئفخنخكذاخمؤننيخاأارلتخم خال تخااشبكلاخ.

 .أخ  ملدخاملؤخ لىخاع ظفينخذنخاأل دمعيخ لان بيخأل اءخاع ظفينخ 

 اةليخاجو ا ملعلخاع و ملاخنخاأارلتخا  ؤخمل  ةخاتخااقؤارااخك لخل  لخانخااخلذخااقؤارااخ  

 برخاعكلابخنخمرللحخلاخاأن قلتخ لىخاجؤيسخالج دخاابشؤيخنخك بخاا  تخ  قوعلخ ؤك

 األالؤىخاا  خا لخ   يخ ق يخاا   لاخاا جلرييخاتخاعد ؤييخ.

 ك لخل لسيخاتخااد يخاتخاع و ملاخنخافل يخاا كلاعفخااولاجيخ  خكثرةخاألالللءخنخااقضلءخ لىخ

 كثرةخاألنراقخ.

  م خاأل  لمخااذيخ   لملخ جثرةخاألنراقخنخذاكخ فظخخ  يخاا   لاخاا جلرييخاتخة نوغلن

اع و ملاخالخلعيخ لازبلئ خنخ ذاكخ إنخاجو ا ملعلخاع و ملاخنخاأارلتخل  لخ  وعيخل عيرخ

اقوصخم خاازبلئ خنخذاكخ لاقضلءخ لىخاألرشعفخناة   لتخالبعقلاخنخاألنظ يخاإلاجترننعيخخ

اخنخاأ  فلظخخبهلخمجخا  يرخ ورؤخاال أنيويخنخاة خدامخخمل ةخاا رقخنخة  ايخاخزي خاع و مل

 ي ؤخاأةترمللوخ د يخ لاعيخ

 



 خاتمة عامة
 

 80 

نموهخنبرس خصحيخاافؤتعلاخاعلؤن يخ أنخاجو ا ملعلخاع و ملاخنخاأارلتخايملؤخاتخمل عجخانخ

 مخ وفخمل انبخاعية يخاأ  رل  يخ.

 نانخة نوغلنخل   دخ لىخاجو ا ملعلخاع و ملاخناأارلتخاتخا  لا لخ.

 زايهلخنقترحخخ لىخاعية يخنم خااو لئجخاع  علخ

 .اة خدامخشبجيخاأنترنتخخا ة فل ةخاكثرخاتخاقد يخالخدملاخاوزب نخ 

 ا ةعجخم خمكلابخاإل ارةخنخز اللتخاعزيدخم خالح اةيبخإلنقلصخااضغطخاتخاأل اءخاا ظعف خ 

  و ملاخاا نميخ  خنتجخ لملخاللصخاتخاأة قبلتخا  اعلخمجخخاازب نخا  ملعهخنخز للءهخاع

 الدملاخاا كلايخنخغيرسلخ

 خت  خاا عكلخاوظعم خمجخاحد دخاعخ رينخاتخسذاخاعجلتخ.زثشلءخ  يخاللصخ لإل  مخاآللتخ 
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